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ÖVERSIKTSPLANENS HANDLINGAR
Läsanvisning

Översiktsplan 2030 består av 3 delar.

Del 1
Mål, strategier och 			
framtidsvisioner
I dokumentet beskrivs kommunens
övergripande mål, strategier och
framtidsvisioner för den långsiktiga
planeringen samt konkreta
utvecklingsförslag. Dokumentet
avslutas med en sammanfattande
miljökonsekvensbeskrivning.

Del 2
Vindbruksplan

Del 3
Bakgrund och nuläge

I dokumenetet sammanställs
förutsättningarna för vindkraftsetableringar
inom kommunen. Dokumentet avslutas
med en miljökonsekvensbeskrivning av
planförslaget rörande vindkraft.

Dukumentet beskriver bakgrund och
nuläge i kommunen. Den fakta som
sammanställts här ligger till grund för
ställningstaganden i översiktsplanens övriga
delar. I detta dokument redovisas inga
politiska ställningstaganden.

Vindbruksplan

Bakgrund och
nuläge

Mål,
strategier och
framtidsvisioner

1.

2.

3.

Översiktsplan 2030 ersätter följande
handlingar:
•
•

Översiktsplan 2005, antagen 2005-12-12,
Kf § 118.
Fördjupad översiktsplan för Ludvigsborgsområdet, antagen 2003-06-23, Kf § 78.

Antagandehandling 2016-03-21

MEDVERKANDE
Process, inledning

Bakgrundkap.

Medverkande politiker

Fotografier och illustrationer

Politisk styrgrupp

Alla fotografier i dokumentet tillhör Hörby kommun och är
skyddade enligt upphovsrättslagen. I de fall inget namn anges
intill bilden är fotografiet taget av Caroline Kroeker och
Carin Holst.
Natur
Kärnorna
lllustrationer är framtagna av Caroline Kroeker och
Carin Holst om ingenting annat anges.

•

Beslut om antagande fattades av Kommunfullmäktige
2016-03-21, § 41.
Beslut om utställning fattades av Kommunstyrelsen
Kommunikationer
2015-08-10, § 164. Utställning hölls september - november
2015.
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Beslut om samråd fattades av Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2014-04-23, § 110. Samråd hölls juni - augusti
2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tillväxtmotorn Hörby

Företagsliv

Liv och innehåll

Susanne Meijer (S), ordförande
Magnus Lennartson (C), 1: e vice ordförande
Stefan Borg (SD), 2:e vice ordförande
Birger Larsson (FP)
Eva Lindholm (M)
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner

Medverkande tjänstemän
Johan Eriksson, kommunchef
Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef
Caroline Kroeker, planarkitekt
Carin Holst, landskapsarkitekt
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Process, inledning

2.

VINDBRUKSPLAN
INLEDNING		

4

LAGSTIFTNING		

8

Bakgrund				
Avgränsning
Miljöbedömning
Metod
Definition

Kärnorna

Prövning för vindkraft		
Övrig lagstiftning		

INNEHÅLL

35
0
100
0
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0
8
0

Vindbruk

9
11

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT

12

SAMMANFATTNING AV
PLANFÖRSLAGET

34

MILJÖKONSEKVENS
BESKRIVNING

38

Vindförhållande		
Gemensamma förutsättningar		
Hörby tätort		
Ringsjöbygden		
Mellanbygden
Slättbygden

Företagsliv
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8
1
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5
5
5
6

Lagstiftning för vindkraftsärenden		
Kommunens ställningstagande

Hälsa och säkerhet
Landskapsbild		
Naturmiljö
Vatten		
Kulturmiljö
Rekreation och friluftsliv
Jordbruksmark
Utsläpp av växthusgaser
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39
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43
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43

Antagandehandling 2016-03-21

Process, inledning

Bakgrundkap.
•

Natur

Kommunikationer

Tillväxtmotorn Hörby
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Kärnorna

Företagsliv

Liv och innehåll

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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INLEDNING
Process, inledning

Riksdagen har satt upp en planeringsram för att det till år
2020 ska vara möjligt att bygga vindkraft för en elproduktion
på 30 TWh. Jämfört med de 11,5 TWh som vindkraften
producerade under 2014 är det en kraftig utbyggnad som
det är nödvändigt att planera för. Vindkraften utgjorde ca 8
procent av Sveriges elproduktion år 2014 och vid ingången
av 2015 fanns det 3 048 vindkraftverk i Sverige med en
installerad effekt på 5 425 MW. Teknikutvecklingen går
också snabbt och det har gett större och effektivare
vindkraftverk som bland annat kan utnyttja vinden
på högre höjder. Det ökar intresset för att etablera
vindkraft i skogsområden.

Kärnorna

I Hörby kommun finns det i dag förhållandevis
få vindkraftverk. På slättbygden som hittills varit
mest intressant för utbyggnad av vindkraft,
finns det mycket bostäder och dessa begränsar
möjligheterna till vindkraftsetablering. I
kommunen finns nu 8 medelstora kommersiella
vindkraftverk samt 3 stycken gårdsverk.

Företagsliv
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Bygglov har även beviljats för ytterligare 4
vindkraftverk i två grupper (juli 2015). Besluten är
överklagade och ärendena avvaktar slutlig prövning i
överinstans.
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BAKGRUND

MILJÖBEDÖMNING

Syftet med vindbruksplanen är att sammanställa
förutsättningarna för vindkraftsetablering i Hörby
kommun och underlätta för framtida bedömning enligt
plan- och bygglagen och miljöbalken. En tillämpningBakgrundkap.
av
vindbruksplanen ska underlätta en utbyggnad av vindkraften
med hög energiavkastning och liten omgivningspåverkan.

En vindbruksplan antas alltid medföra en betydande
miljöpåverkan så planens konsekvenser ska enligt miljöbalken
redovisas i en miljökonsekvensanalys.
Process, inledning

En tydlig redovisning av olika förutsättningar förbättrar
möjligheterna till effektiv handläggning och konsekventa
prövningar, det eliminerar målkonflikter och ger
vindkraftsintressenter tydligare insyn i kommunens
Kommunikationer
bedömningsgrunder.

Arbetet med vindbruksplanen består av en inventering av
förutsättningarna för vindkraft och en förankringsprocess hos
allmänhet, vindkraftsintressenter, tjänstemän och politiker.
Natur
Kärnorna
Arbetet börjar med att identifiera områden där motstående
intressen väger tyngre än vindkraftens intresse. Detta kan
exempelvis vara riksintresseområde, Natura 2000- områden
och influensområden. Dessutom används schablonavstånd för
att identifiera områden där etablering inte är möjlig.

AVGRÄNSNING

•
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Vindbruksplanen är en utveckling av Vindkraftspolicy för
Hörby kommun som antogs av kommunfullmäktige 200909-28. Under 2010 påbörjades ett arbete med att ta fram
ett tematiskt tillägg för vindkraft till Översiktsplan 2005.
Tillägget har varit ute på samråd under 2011 och granskning
under våren 2012, och materialet har sedan bearbetats utifrån
yttrandena och ingår nu i Översiktsplan 2030. Tillväxtmotorn Hörby

METOD

Företagsliv

Liv och innehåll

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner

Vindbruksplanen omfattar liksom övriga delar av
översiktsplanen hela Hörby kommun inklusive0de delar av
6
Ringsjön som ligger inom Hörby kommun.
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0
Vindkraft kan delas in i två storleksklasser, gårdsverk
och
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kommersiella verk där kommersiella verk vanligen har
en effekt från 600 kW och uppåt. Denna vindbruksplan
behandlar främst de kommersiella verken.
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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DEFINITION
Vindbruksplanen behandlar så kallade horisontalaxlade verk,
vilka är de klart vanligast förekommande i Sverige och världen
i stort. De vertikala rotorbladen sätts i rörelse av vinden och
Process, inledning
roterar runt en horisontell axel.

Vindkraftverk kan vid optimala förutsättningar producera
el under mer än 98 procent av årets timmar så det är viktigt
att vindkraftverk placeras där det blåser mycket. Det blåser
mer under vinterhalvåret, vilket gör att vindkraftverkens
produktion följer elbehovet under året.

Stora kommersiella vindkraftverk producerar normalt el vid
vindhastigheter mellan 3 och 25 meter per sekund. Vid svagare
och starkare vind stoppas verket. Den maximala effekten,
den så kallade märkeffekten på verket, uppnås vanligtvis vid
vindstyrkor på 12–14 meter per sekund. Om vindhastigheten
är högreKärnorna
låter man bladen släppa förbi en del av vinden för att
anpassa vindens kraft till maxeffekten på verkets generator.

Totalhöjd

Rotordiameter

Företagsliv

Navhöjd
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Karta: Uppförda och beviljade vindkraftverk
Gräns mellan bygder

Uppförda vindkraftverk
Vindbruk
Mått och begrepp.

6

Beviljade bygglov, överprövning pågår

Antagandehandling 2016-03-21

Södra Rörum

Process, inledning

Bakgrundkap.
•
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Ludvigsborg
Natur

Kommunikationer

Satserup

Ringsjöbygden
Äspinge

Kärnorna

Killhult

Mellanbygden

Hörby
Osbyholm
Tillväxtmotorn Hörby

Lyby

Företagsliv

Liv och innehåll

Slättbygden

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner

Dala
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Skala 1:150 000

7

LAGSTIFTNING
Process, inledning

Vindbruksplanen och övriga delar av översiktsplanen är
inte juridiskt bindande men den är ett viktigt underlag vid
handläggning av vindkraftsärenden och redovisar kommunens
ställningstaganden. Varje vindbruksärende prövas individuellt i
förhållande till lagstiftningen.
Kärnorna

LAGSTIFTNING

Företagsliv
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8
0

Vindbruk
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PRÖVNING FÖR VINDKRAFT
Gällande lagstiftning

Vindkraftsärenden regleras i första hand av
Bakgrundkap.

Även om inte bygglov behövs för miniverk krävs det anmälan
enligt 6 kap. 5 § pkt 7 plan- och byggförordningen. Anmälan
ska innehålla underlag för att kommunen ska kunna granska
om vindkraftverken uppfyller de tekniska egenskapskraven i
8 kap. plan- och bygglagen. Uppförande av vindkraftverk får
inledning
inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ettProcess,
startbesked

-

plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

-

miljöbalken (SFS 1998:808)

och innan vindkraftverket får tas i bruk ska ett slutbesked
erhållas.

-

plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

Gårdsverk

•

Miniverk

Ett så kallat miniverk definieras som ett vindkraftverk med
Kommunikationer
en totalhöjd på maximalt 20 meter och med en rotordiameter
på maximalt 3 m. Det krävs inte bygglov enligt plan- och
bygglagen med tillhörande förordning för att bygga ett sådant
vindkraftverk om inte verket ska monteras på en byggnad eller
kommer uppföras närmare tomtgränsen än verkets höjd.
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Ett gårdsverk är ett vindkraftverk med en totalhöjd på 20–50
meter eller ett verk vars rotordiameter överstiger 3 meter.
Natur vindkraftverk krävs bygglov
För att bygga ett sådant
enligt
Kärnorna
plan- och bygglagen med tillhörande förordning. Det är
kommunens byggnadsnämnd som handlägger bygglov.
Definitionen av gårdsverk har sin grund i plan- och
bygglagens regler om bygglov. Verket behöver bygglov enligt
plan- och byggförordningen (2011:338) om det

Definitionen av ett så kallat miniverk har sin grund i planoch bygglagens regler om bygglov. Ett miniverk behöver inte
a) är högre än 20 meter över markytan
Företagsliv
bygglov enligt plan- och byggförordningen om det
Liv och innehåll
Tillväxtmotorn Hörby
b) placeras närmare gränsen än kraftverkets höjd över marken
a) är 20 meter eller lägre över markytan
c) monteras fast på en byggnad, eller
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är större än
kraftverkets höjd över marken
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre
c) inte monteras fast på en byggnad, eller
meter.
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
d) har en vindturbin med en diameter som är mindre än tre
meter.
Med höjd100
över marken avses
35 som
70 den högsta höjd
21
0
0
anordningen
uppnår,
inklusive
mast
eller
torn.
0 Diametern 100
0
100
63
6
Med höjd över marken avses den högsta höjd som
100som turbinen 8
på vindturbinen
beräknas 2på den största cirkel
46
100
anordningen uppnår, inklusive mast eller torn.100
Diametern
0
0
0
1
beskriver runt sin axel.
0
0
på vindturbinen beräknas på den största cirkel som turbinen
beskriver runt sin axel.
För vindkraftverk som kräver bygglov ska även en anmälan
göras.
Om något av ovanstående krav inte uppfylls är verksamheten
30
0
0 gårdsverk.
bygglovspliktig, läs mer om detta under klassen
Vindkraftverk
som är högre än 50 meter är0anmälningspliktiga
0
100
enligt miljöbalken.
Ska två eller fler verk stå8tillsammans måste
0
100 omfattas
Om två eller fler vindkraftverk ska stå tillsammans
0 läs mer om
60
verksamheten
anmälas
även enligt miljöbalken,
0
verksamheten av anmälningsplikt enligt miljöbalken,
läs mer
detta under klassen medelstora anläggningar.
om detta under klassen medelstora anläggningar.
Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Vindbruk
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Medelstora anläggningar

För en medelstor landbaserad vindkraftsanläggning krävs
anmälan enligt miljöbalken samt bygglov enligt plan- och
bygglagen. Både bygglov och anmälan enligt miljöbalken
prövas av kommunen.
Process, inledning
Definitionen av en medelstor anläggning har sin grund i
miljöprövningsförordningen (2013:251), kod C 40.100. En
anläggning är anmälningspliktig enligt miljöbalkens 9 kapitel
om den innehåller
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
meter
Kärnorna
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig, läs mer under stora
Företagsliv
anläggningar
när det behövs tillstånd av länsstyrelsen.
Exploatören kan också söka frivilligt tillstånd hos länsstyrelsen
för en anmälningspliktig verksamhet, oavsett om den

35
0
100
0

förväntade miljöpåverkan är betydande eller inte (9 kap. 6 §
miljöbalken).
Enligt plan- och byggförordningen krävs bygglov för att
uppföra vindkraftverk som är högre än 20 meter över
markytan så en medelstor anläggning är bygglovspliktig. För
vindkraftverk som kräver bygglov ska byggnadsnämnden
också lämna startbesked innan anläggningen kan börja byggas
och slutbesked innan den tas i drift.

Stora anläggningar

För att bygga en stor landbaserad vindkraftsanläggning
krävs tillstånd enligt miljöbalken samt kommunens
tillstyrkan. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken prövas av
länsstyrelsen. Definitionen av en stor anläggning har sin grund
i miljöprövningsförordningen (2013:251), kod B 40.90 och B
40.95..
En verksamhet med kod B 40.90 är tillståndspliktig enligt
9 kap. miljöbalken om
1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre än 150 meter

21
100
8
1

30
0
8
0

Vindbruk
Vindkraftverk i Hee.

10
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1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre än 120 meter
Kommunikationer
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 120
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som i
1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med
så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om
verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller
Tillväxtmotorn Hörby
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Vissa lagar är centrala, som miljöbalken och plan- och
bygglagen, men tillståndsprövning eller samråd kan krävas
även enligt annan lagstiftning. Om t.ex. fornminnen
Process, inledning
kan komma att ändras eller skadas krävs det tillstånd av
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen. Skyddsavstånd till
en fornlämning regleras i 2 kap 2 § kulturmiljölagen. Det
är viktigt att man inför en utbyggnad tidigt definierar
skyddsområdet till fornlämningen. Detta genomförs av
länsstyrelsen.
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En verksamhet med kod B 40.95 är tillståndspliktig enligt
9 kap. miljöbalken om

ÖVRIG LAGSTIFTNING

•

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med en gruppstation som i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än
150 meter och står tillsammans med ett annat sådant
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att
Bakgrundkap.
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Natur starkströmsledningar krävs
Kärnorna
För att bygga elektriska
det
tillstånd enligt ellagen. Vilka beslut som aktualiseras
enligt olika författningar varierar beroende på
vindkraftsanläggningens utformning, lokaliseringen och ibland
kommunens vilja att planlägga det aktuella området.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt verksamhetskod B
40.90. Bygglov krävs inte enligt plan- och byggförordningen
för att uppföra en sådan tillståndsgiven verksamhet
enligt
Dok. 1 - Mål,
strategier och framtidsvisioner
6 kap. 2 § punkt 2, men den ska anmälas enligt 6 kap. 5 § pkt.
7 plan- och byggförordningen, även om anläggningen
inte
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kräver bygglov.
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Företagsliv

Liv och innehåll
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Process, inledning

I det här avsnittet beskrivs förutsättningarna för
vindkraftsetablering för varje bygd, undantaget Hörby
tätort som inte är möjlig för vindkraftsetablering.

Företagsliv
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Vindbruk
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Hörby kommun består av fyra urskiljbara delar, bygder,
som tillsammans utgör kommunen. Dessa är Hörby
tätort, Ringsjöbygden, Mellanbygden som också omfattar
skogsbygden, samt Slättbygden. Bygderna har var för sig olika
karaktär och olika förutsättningar. Gränserna mellan bygderna
är inte precisa då övergångarna mellan bygderna i realitet är
något flytande.

Kärnorna

ö
Vy

F Ö RU T S ÄT T N I N G A R F Ö R V I N D K R A F T

FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR VINDKRAFT

ygde

n.

Karta: Vindkartering på 120 resp.
130 meters höjd
7,1 - 7,5 m/s
7,6 - 8,0 m/s
8,1 - 8,5 m/s
8,6 < m/s
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VINDFÖRHÅLLANDEN

en beräkningsmodell för säkerhetsavstånd: 1,5 x (navhöjd +
rotordiameter).

Karteringen i Hörby kommun gjordes 2010 och redovisar
medelvindar på höjder som är intressanta för vindkraft. Ett
modernt 2 MW-verk har i dag en navhöjd på ca 100 meter.
Kartan redovisar årsmedelvinden i meter per sekund på 120
och 130 meters höjd.
Kommunikationer
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•

Energimyndigheten har tagit fram en vindkartering som
redovisas på kartor. Kartmaterialet ger endast en översiktlig
bild av möjligheten att utvinna vindenergi i kommunen och
Bakgrundkap.
noggrannare studier av klimatförhållandena krävs inför
nyetablering av vindkraftverk.

Enligt Naturvårdsverket bör bullernivån från vindkraftverk
vid bostäder som riktvärde inte överstiga den ekvivalenta
ljudnivån 40 dBA utomhus vid fasad. Den teoretiska
skuggtiden bör enligt Boverket inte överskrida 30 timmar per
år och den faktiska skuggtiden bör inte överskrida 8 timmar
Process,
per år för störningskänslig bebyggelse. Boverket har
ocksåinledning

Vindkraftverk med en navhöjd på ca 100 meter och effekt på
ca 2 MW kan klara dessa riktvärden för buller och skugga vid
ca 500 meter. Men utvecklingen går mot allt större och högre
verk varför även respektavståndet
till bostäder bör
vara större.
Natur
Kärnorna

Kommunens inställning är att minimiavstånd mellan
bebyggelse och verk med en totalhöjd på 20–50 meter (s.k.
gårdsverk) ska vara fem gånger verkets totalhöjd, undantaget
Avstånd till bostäder
det egna bostadshuset. För vindkraftverk med en totalhöjd
Rekommenderat minimiavstånd till bostadshus från
över 50 meter ska minimiavståndet vara 500 meter. För verk
vindkraftverk ska styras av vindkraftverkets bullernivå och
över 100 meter ska minimiavståndet vara fem gånger verkets
rörliga skuggor. En annan aspekt är säkerheten, om ett
totalhöjd. Minimiavstånden gäller till närmaste bostadshus.
Företagsliv
vindkraftverk på något sätt skulle haverera bör avståndet
vara Hörby
Liv och innehåll
Tillväxtmotorn
så stort att nedfallande delar inte kan nå bostadshus.
Hässleholm
Hässleholm

GEMENSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR

Kristianstad

Höör

Kristianstad

Höör

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
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Sjöbo

Tomelilla

Vindhastighet
i m/s på 130 meters höjd.
Vindbruk
Källa: Energimyndigheten, 2011
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Respektavstånd till bostäder

En kartläggning av kommunens alla bostadsbyggnader gjordes
2010 där respektavstånd på 500 respektive 700 meter lades
ut runt varje bostad. Kvar blev endast ett fåtal områden
där avstånden till bostadsbebyggelse var längre, de flesta
Process, inledning
i mellanbygden,
där kommunen gör ställningstagandet att
medelstora och stora vindkraftsverk inte får uppföras.
Bebyggelsestrukturen i kommunen möjliggör att enstaka
verk kan uppförs på flera platser, om man enbart ser till
avstånd från boningshus. Denna bebyggelsestruktur med
”lagom långt” mellan gårdarna har sitt ursprung i hur
skiftesreformerna
Kärnorna genomfördes i bygden. Detta kan variera
mycket mellan områden och mellan kommuner och är en
förklaring till varför det i vissa kommuner finns fler lämpliga
utbyggnadsområden för vindkraft än i andra.
Andra områden än de som redovisas i kartunderlaget nedan
kan också bli aktuella om minsta avstånd till bostäder inte
omfattar den egna bostadsfastigheten. Nya områden kan också
frigöras genom att man river ett bostadshus.
Företagsliv

Samlad bebyggelse och tätorter

Vindkraftverk kräver ett respektavstånd till bostäder, och det
innebär också att nya etableringar för lång tid framåt hindrar
ny bostadsbebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan antas
tätortens bostadsområden växa något under planperioden,
framför allt i tätortens östra del. För att säkerställa möjligheten
35
21
till kvalitativ god tätortsutveckling
anser Hörby kommun att
0
100
det100
ska finnas en buffertzon utanför tätortens framtida gräns
8
på0ca 1 000 meter. 1
Ludvigsborg och området kring Osbyholm med Ringsjöstrand
är de områden i kommunen som växer snabbast förutom
tätorten och det är här som kommunen planerar för nya
30
bostadsområden
utanför Hörby tätort. Respektavståndet på ca
0
1 000
8 meter gäller runt dessa också.
0
Enligt översiktsplanen vill kommunen skapa förutsättningar
för verksamhetsområden vid Stavröd samt västerut mot
Osbyholm. Här behövs också en buffertzon på ca 1 000
Vindbruk
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meter utanför verksamhetsområdenas framtida gräns så att
vindkraftsetablering inte hindrar verksamhetsetablering.
Förutom ovan nämnda orter finns runt om i kommunen ett
stort antal mindre byar och grupper av samlad bebyggelse.
Ett minsta respektavstånd på 1 000 meter ska hållas även runt
dessa.

Natur, kultur, fritid och rekreation

Natur, kultur, fritid och rekreation står i nära relation till
varandra. Inte sällan är det kombinationen av natur- och
kulturmiljö som gör en plats eller ett område till ett intressant
rekreationsmål. Det är viktigt, även ur ett näringslivsperspektiv,
att bevara dessa värden och deras attraktionskraft.
Vindkraften berör förutom bostäder, främst natur- och
kulturmiljöer på landsbygden. I Hörby kommun finns en
mängd natur- och kulturmiljöer med stor variation – Ringsjön
med sina stränder, de vidsträckta skogarna och det småbrutna
landskapet på Linderödsåsen samt det rika kulturlandskapet
på slätten. De många naturvärdena stärker kommunens
konkurrenskraft och erbjuder attraktiva boendemiljöer.

Naturvårdsplanen

Kommunen har utarbetat en naturvårdsplan för att visa
hur natur- och kulturmiljöer ska bevaras och utvecklas.
Naturvårdsplanen beskriver kommunens förhållande
till naturen och naturvärdet hos olika områden inom
kommunen. Ett område kan vara intressant ur flera
aspekter, t.ex. naturvärden, friluftsliv och landskapsbild.
Naturvårdsplanen redovisar naturvårdens bevarandeintressen
och är kommunens långsiktiga program för att bevara dessa
värden. Naturvårdsplanen ska ha en sådan ställning att den

Karta: Avstånd till bostadsbebyggelse
Gräns mellan bygder

Mindre än 500 m till närmsta bostadshus
Mer än 700 m till närmsta bostadshus
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Södra Rörum

Process, inledning

Bakgrundkap.
•
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Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
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ger riktlinjer för naturvårdsarbetet, och är en viktig del av
beslutsunderlag vid vägning mellan naturvårdsintressen och
andra intressen rörande mark- och vattenanvändningen.
Eftersom vindkraftsetableringar oftast görs på landsbygden
är bedömningar
påverkan på naturmiljön en väsentlig
Process, av
inledning
del av prövningen. Vid tillståndsansökning och anmälan ska
därför kommunens naturvårdsplan tillämpas jämte denna
vindbruksplan.

Rekreationsvärden

Flera av de värdefulla natur- och kulturmiljöerna har också
höga rekreativa
Kärnornavärden. Vissa av dessa är utpekade som
riksintresseområden medan andra kan kopplas till specifika
attraktioner. Några högt värderade besöksmål redovisas
i gällande översiktsplan. Utöver natur- och kulturvärden
kopplade till platserna har flera av dem dessutom stor
ekonomisk betydelse för näringslivet och besöksnäringen.

Södra Rörum

Ludvigsborg

Osbyholm

Hörby

21
100
8
1

Satserup
Äspinge

Killhult

Mellanbygden

För att värdefulla byggnader helt ska kunna behålla sin
särställning som landmärken behövs stora respektavstånd. En
jämförelse kan göras med metoden att mäta påverkanszoner
runt vindkraftverk och respektavstånd mellan grupper.
Så stora respektavstånd till kyrkor och andra miljöer har
inte ansetts rimligt, eftersom mycket stora arealer då skulle
bli omöjliga som vindkraftsområden. Men ett minsta
respektavstånd på 1 kilometer anses nödvändigt kring
värdefulla bebyggda miljöer.

Något bestämt avstånd för när en sådan analys ska göras är
svårt att ta fram eftersom exempelvis ett kyrktorn kan vara
ett markant inslag i landskapet på långt avstånd från ett håll,
medan det kan vara helt skymt från ett annat.
Vid en lokaliseringsutredning bör tillses att negativa effekter
inte uppstår från de vanligaste betraktelsehållen. Placeras
vindkraftverken vid sidan om en siktlinje undviker man
onödigt stor påverkan på landskapet.

Lyby

30
0
8
0

Kyrkor och kyrkbyar är historiskt sett landmärken och
mötesplatser, i synnerhet på landsbygden där de under lång tid
saknat verklig konkurrens om uppmärksamheten från andra
byggnadsverk. Utöver kyrkomiljöer finns det andra byggnader
som också fungerar som blickfång och har en stor del av sitt
värde knutet till sin plats i landskapet, det är till exempel slott
och andra iögonfallande kulturhistoriska miljöer.

Ett flexibelt sätt att förhålla sig till skyddsvärda byggnader i
landskapet är att alltid analysera hur vindkraftverk kommer att
påverka upplevelsen. En sådan bedömning ska alltid göras om
vindkraftverk planeras inom synhåll från, eller i siktlinjen mot
en kyrka eller annan skyddsvärd bebyggelse.

Företagsliv

35
0
Ringsjöbygden
100
0

Kulturhistoriska landmärken

Slättbygden
Korsholm
Önneköp
Dala

Askeröd

Långaröd

Västerstad
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Karta: Naturvårdsplan för Hörby kommun
Gräns mellan bygder

Vindbruk
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Vindkraftverk bör undvikas på eller i direkt anslutning
till
Kommunikationer
synliga fornlämningar.

Riksintressen

Process,
Kommunen tar översiktsplanen ställning till hur man
avserinledning
att säkerställa de olika riksintressena. Under respektive
bygd redovisas de ställningstaganden som har relevans mot
uppförande av vindkraftverk.
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T

Hörby kommun rymmer flera områden med många
fornlämningar från järnåldern, främst i de norra delarna
av kommunen. Samtidigt finns stora outforskade områden
där många lämningar sannolikt finns dolda. Fornlämningar
Bakgrundkap.
skyddas genom lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Genom kulturminneslagen har fasta fornlämningar ett
automatiskt skydd utan att något myndighetsbeslut fattats.
Om en fornlämning påträffas under till exempel ett grävarbete
måste arbetet i enlighet med Kulturmiljölagen (SFS 1988:950)
avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

kunna bevaras i så långt som möjligt i sin ursprungliga miljö.
Det är viktigt att kontakta länsstyrelsen före en utbyggnad för
att tidigt definiera skyddsområdet.

•

Fornlämningar

Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken

Mark- och vattenområden som har nationell betydelse för
Kärnorna kan
kulturmiljövården,Natur
naturvården och det rörliga friluftslivet
pekas ut som riksintresse av Riksantikvarieämbetet respektive
Naturvårdsverket. Syftet är att hävda det nationella intresset i
fysisk planering och andra beslut om markanvändning.

Vid projekteringen ska behovet av arkeologisk undersökning
utredas. För ingrepp i fornlämningar krävs tillstånd från
länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Kända fornlämningar
I dessa områden anses vindkraftverk generellt sätt olämpliga
finns redovisade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
eftersom riksintresset har direkt koppling till områdenas
Skyddsavstånd till en fornlämning regleras i 2 kap. 2 §
kulturminneslagen. Till en fornlämning hör ett så stort
Företagsliv
Liv och innehåll
område på marken eller sjöbottnen som behövsTillväxtmotorn
för att bevara Hörby
den och ge den tillräckligt med utrymme med hänsyn till dess
art och betydelse. Detta kallas fornlämningsområde. Syftet
N 34 h
Södra Rörum
med ett sådant område är bland annat att en fornlämning ska
N 34 g

Ludvigsborg

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
4.

0
Karta: Riksintresse i Hörby kommun
6
Gräns mellan bygder
100
0
Naturvård

0
63
100
0

5.

100
03.
Ringsjöbygden
46 N 34 f
Osbyholm
0

Europaväg

70 E22
100
2 Äspinge
0

M:K 67

Hörby

M5

0
100
Yrkesfiske i inlandsvatten 100
0
Värdefulla ämnen och mineraler

Väg
Totalförsvaret

Antagandehandling 2016-03-21

N 57

2.

Slättbygden

Kulturmiljövård

Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
0
0
0
25

21
100
8
1

7.

N 34 i

Lyby

Natura 2000-område

35
0 Killhult
Mellanbygden
100
0

Satserup

0
0
0
Dala
60

Korsholm
Västerstad

Östraby

Askeröd

1.

M:K 72

Riksväg 13

30
0
8
Långaröd
0

N 58

Önneköp
N 66

6.

N 84

Byarna och omlandet

Vindbruk
Skala 1:300 000

17

upplevelsevärden. Riksintressena ska skyddas från åtgärder
som påtagligt skadar värdena, det innebär att vindkraftverk
trots allt inte är helt uteslutna men för varje aktuell etablering
måste det tydligt kunna visas att ingen påtaglig skada
uppkommer på värden kopplade till riksintressen. För mer
Process,
inledning riksintressen finns angivna i
information
om kommunens
bakgrundskapitlet 3.6 Riksintressen och skyddade områden.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett EU-nätverk med syfte att bevara den
biologiska mångfalden i medlemsstaterna. Alla Natura
2000-områden i Sverige är klassade som riksintressen enligt 4
Kärnorna
kap. miljöbalken.
Ett Natura 2000-område har ett mycket starkt skydd som
också är direkt fastslaget i lagtext. I 7 kap. 27 § miljöbalken
står att ”ett område som har tagits upp i förteckningen skall prioriteras i
det fortsatta skyddsarbetet”.

Företagsliv

Södra Rörum

Ludvigsborg
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Hörby
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1

Satserup
Äspinge

Killhult

I Naturvårdsverkets allmänna råd till samma paragraf
vidareutvecklas formuleringen: ”Med att ett område
skall prioriteras i det fortsatta skyddsarbetet bör avses
att Natura 2000-områdena skall prioriteras i alla berörda
statliga myndigheters och kommuners skyddsarbete. Med
skyddsarbete bör avses skydd i en vidare bemärkelse än endast
i form av områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken. Här avses
alla lämpliga åtgärder, även avtal av olika slag och planer, som
innebär att gynnsam bevarandestatus kan upprätthållas eller
återställas.” (Handbok 2003:9, Naturvårdsverket.)
Samtliga Natura 2000-områden undantas från exploatering
då kriterierna för dessa inte medger etablering av vindkraft,
dessutom bör områden intill dessa undantas från exploatering.

Riksintresset för totalförsvarets militära del

Riksintresset för totalförsvarets militära del enligt 3 kap.
andra stycket miljöbalken kan i vissa fall redovisas öppet i
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns övnings- och
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels finns
områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De
senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och
underrättelsesystem.
Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20
meter utanför tätort och högre än 45 meter inom tätort. I
kommunen kan framför allt master och vindkraftverk påverka
försvarets intressen. Därför ska Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana ärenden.

Mellanbygden

Lyby
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Karta: Naturskydd
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Naturreservat

Varje naturreservat har unika specificerade föreskrifter
för att bevara naturvärdena. Syftet med reservatet avgör
vilka begränsningar som gäller. Genom miljöbalken, lokala
föreskrifter mot markanvändning och de ersättningar som
utgår till markägaren är naturreservat ett starkt skyddBakgrundkap.
för
naturmiljöerna som omfattas.

vindkraftens påverkan på marina ekosystem i Östersjön och
Bottenviken, och studierna visar att påverkan på det marina
livet och fiskens livsbetingelser är begränsad. Fundamenten
till havsbaserade vindkraftverk kan fungera som rev och bli en
positiv livsmiljö för marint liv och fisk.
Process, inledning
Buller från vindkraftverk tycks inte ha någon omfattande
påverkan på fisken.
•

Kulturmiljöprogram och fornlämningar

Kulturmiljöprogram för Skåne är det gällande regionala
kunskapsunderlaget för kulturmiljövården alltsedan december
2006. Programmet är i första hand ett regionalt och skånskt
kunskapsunderlag för samhällsplanerare i kommuner,
på
Kommunikationer
Trafikverket med flera. Kulturmiljöprogram för Skåne är även
ett underlag för museer, hembygdsförbund med flera samt en
del av länsstyrelsens strategiarbete för kulturmiljövården.
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Men en betydelsefull och direkt ekonomisk konsekvens för
fiskerinäringen är de fiskerestriktioner som etableringar till
sjöss skulle medföra.
Naturför yrkesfisket har koppling
Kärnorna
Riksintresseområdena
till det
ekonomiska värdet på fångsterna. Enligt Fiskeriverket
sammanfaller riksintresseområdena därför med de områden
där restriktioner skulle medföra störst ekonomisk betydelse.

Inom områden som omfattas av länsstyrelsens
kulturmiljöprogram avvägs de båda intressena mot varandra
i en prövning. Om fornlämningar skulle beröras av
vindkraftsetablering, bör detaljlokaliseringen av verken kunna
Tillväxtmotorn Hörby
medföra att fornlämningarna inte berörs.

Företagsliv

Liv och innehåll

Areella näringar

Södra Rörum
Vindkraftverk har inte bara en visuell påverkan, i vissa fall kan
vindkraften påverka möjligheten att använda marken till annat.
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Jordbruk och skogsbruk

Vindkraftverk i kombination med jord- och skogsbruk är
relativt vanligt. Vindkraftverken tar liten plats på marken
och medger till exempel odling alldeles intill och mellan verk
som står i grupper. Ofta är markägaren ägare eller delägare
Process, inledning
i vindkraftverken
och ser detta som ett komplement till
jordbruket. Kablar, transformatorer och tillfartsvägar innebär
oftast en relativt liten markförlust, vilket ger goda möjligheter
att kombinera jordbruk med vindkraft. En ofta effektiv
lösning är att kombinera tillfartsvägar till vindkraftverk och
transportvägar för skogs- eller jordbruksmaskiner.
Vindkraften
är ibland en viktig del och en stor investering för
Kärnorna
enskilda jordbruksföretagares verksamhet. Intressekonflikter
kan uppstå när verk etableras i områden där det råder stort
etableringstryck och en etablering hindrar andra att uppföra
vindkraftverk. För att undvika konflikter bör möjligheter till
andelsägande bland närboende uppmuntras och samordning
av etableringar mellan markägare eftersträvas. Ett brett ägande
och stor delaktighet på lokal nivå är också ett sätt att skapa
störreFöretagsliv
acceptans för vindkraft.
Jord- och skogsbruk i Hörby kommun omfattar inte enbart
odling eller djurhållning som produktionsverksamhet.
Många lantbruksföretagare börjar också driva verksamheter
och anläggningar med inriktning mot upplevelser, turism
och rekreation där till exempel en orörd natur är en viktig
förutsättning. Olämpligt placerade vindkraftverk kan inverka
35
21
negativt
på etablering av sådana verksamheter och för att
0
100
undvika
är det viktigt med lokal förankring
100 sådana situationer
8
i närområdet.
0
1

Skyddsavstånd till vägar, järnvägar och
elledningar

Begränsande
faktorer för vindkraftsetableringar är också andra
30
0
tekniska anläggningar och infrastruktur som är ytkrävande
8 som behöver någon form av respektavstånd. Exempel på
och
0
sådana
anläggningar och infrastruktur är vägar, järnvägar och
ledningsstråk. Avståndet till sådana anläggningar styrs främst
av säkerhetsaspekter.

Vägar

Enligt Trafikverket bör vindkraftverk hålla ett
säkerhetsavstånd till vägar som är proportionellt mot verkets
storlek. Avståndet bör vara minst verkets totalhöjd, men minst
50 meter. När vindkraftverk planeras inom ett vägområde
ska samråd alltid ske med Trafikverket. För riksvägar och
primära länsvägar bör hänsyn tas till vägarnas långsiktiga
utrymmesbehov. Även längs enskilda vägar kan ovanstående
riktlinjer användas enligt Boverket men då bör en bedömning
göras utifrån bland annat trafikintensitet.

Järnväg

Enligt Trafikverket bör avståndet till järnväg vara minst
vindkraftverkets totalhöjd +20 meter. Avståndet bör mätas
från närmaste spårets mitt. Tågtrafikens radiokommunikation
kan störas av yttre betingelser och därför ska alla prövningar
av vindkraftverk remitteras till Trafikverket.

Elledningar

Rekommendationer för säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk
och elledningar varierar mellan elbolag och myndigheter.
Elsäkerhetsverket tar upp vindkraftverk i sin skrift Byggnader
nära kraftledning. Man rekommenderar att minsta avstånd
mellan vindkraftverk och en ledning med spänning över 1 kV
ska vara minst vindkraftverkets totalhöjd.
Vattenfall Eldistribution AB rekommenderar ett horisontellt
säkerhetsavstånd på 200 meter till högspänningsledningar.
Även Svenska kraftnät som ansvarar för stamnätet i
landet rekommenderar ett avstånd på 200 meter mellan
kraftledningar och hinder högre än 50 meter. Detta för att
uppfylla Transportstyrelsens säkerhetsrekommendationer för
besiktning med flyg. För att tidigt klargöra förutsättningarna
vid etableringar i närheten av kraftledningar bör
ledningsägarna kontaktas i ett tidigt skede.

Vindbruk

20

Antagandehandling 2016-03-21

Luftfart

Flygsäkerhetsljus

För att kunna ge ett definitivt besked om vindkraftverkens
eventuella påverkan på flygsäkerheten måste position,
markhöjd och höjden på vindkraftverket vara känd. För att
flygplatsernas intressen ska kunna tillvaratas måste
flygplatser
Kommunikationer
som berörs av nya vindkraftsetableringar få möjlighet att delta
i prövningsprocessen.

Flygsäkerhet

Luftfartsstyrelsen har fastslagit regler för hur vindkraftverk ska
markeras med tanke på flygsäkerheten. Detaljerade anvisningar
om hur hindermarkering och belysning ska utformas framgår
av Luftfartsstyrelsens författningssamling, LFS 2008:47.
Process, inledning

Vattentäkter och vattenskyddsområden

I Hörby kommun används sex grundvattenverk för
produktion av dricksvatten. Hörby tätort, Svensköp, Önneköp,
Oderup, Södra Rörum och Gummastorp.
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Kommunen ligger inom influensområde för Ljungbyheds
flygplats i Klippans kommun och Everöds flygplats i
Kristianstads kommun samt Sturups flygplats i Svedala
kommun. Dessa influensområden har en radie från respektive
Bakgrundkap.
flygplats på 55 kilometer. Vidare berörs kommunen av
influensområdet för Sebbarps flygfält i Eslövs kommun som
har en radie på 2,7 kilometer från flygplatsen.

För vissa vattentäkter finns vattenskyddsområde som är
baserat på tillrinningsområdet,
skyddsföreskrifterna
kan
Natur
Kärnorna
innehålla olika krav för respektive zon, vattentäktszon, primär
och sekundär skyddszon. Vattentäktszonen utgörs av området
närmast vattenuttaget. Ingrepp och företag som kan påverka
grundvattnet bör undvikas i vattenskyddsområdena.

Vindkraftverk kan vara säkerhetsrisker för lågflygande
helikoptrar och flygplan. Sedan hösten 2008 ska
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
markering av byggnader, master och andra föremål
(LFS
Tillväxtmotorn
Hörby
2008:47) tillämpas. Enligt föreskrifterna ska alla föremål över
20 meter utanför tätort respektive 45 meter i övrigt meddelas,
och Transportstyrelsens luftfartsavdelning beslutar om och
hur föremålet ska markeras.

Företagsliv

Liv och innehåll

Södra Rörum

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
Ludvigsborg
Vindkraftverk kan ge upphov till störningar för navigeringsoch inflygningshjälpmedel samt radar genom att signalerna
100
0
0
reflekteras mot vindkraftverkens torn och rotorblad. Detta
0
63
6
Ringsjöbygden
gäller även i områden långt från de höjdbegränsande
46
100 områden 100
som omger flygplatser. För att flygplatsernas intressen
ska
0
0
0
Osbyholm
kunna tillvaratas måste de delta i prövningsprocessen.

70
100
2 Äspinge
0

Hörby
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Mellanbygden
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Lyby
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Karta: Influensområde för flyg
Gräns mellan bygder

0
0
0
Dala
60
Askeröd

Slättbygden
Korsholm
Västerstad

30
0
8Långaröd
0

Önneköp

Östraby

Dok. 2 - Bakgrund och nuläge

Influensområde för Sebbarps 0flygplats
0
0
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Byarna och omlandet

Vindbruk
Skala 1:300 000
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Mellankommunala intressen

Den översiktliga planeringen för vindkraft i Hörby kommun
påverkar även omgivande kommuners vindkraftsutbyggnad.
De administrativa gränserna rår inte över landskapets
förutsättningar för vindkraft vilket motiverar samarbete över
gränser. Process, inledning
I områden nära kommungränserna påverkas möjligheterna att
bygga ut vindkraft på andra sidan gränsen. Särskilt påtagligt
blir detta i gränstrakterna mot Sjöbo och Kristianstad, där
etableringstrycket är relativt högt. Hörby kommuns inställning
är att vindkraftsutbyggnad om så är möjligt ska ske samordnat
över administrativa
Kärnorna gränser för att uppnå ett effektivt
markutnyttjande. Samråd ska alltid ske med grannkommunen
vid etableringar närmre än 5 kilometer från kommungränsen.

HÖRBY TÄTORT
Hörby har en gedigen och gripbar småstadsprägel med starka
historiska rötter. Det finns höga natur- och kulturvärden i
landskapet alldeles in på samhället. I direkt anslutning till
tätorten finns Hörby fälad med stora naturintressen. Ungefär
hälften av kommunens invånare bor i tätorten.
Nya bostäder planeras framför allt i tätortens östra delar.

Kommunens ställningstagande

Kommunens inställning är att det inte är möjligt att etablera
vindkraft i tätorten på grund av närheten till bebyggelse.

Företagsliv
5.
M:K 67

Europaväg
E22
N 34 f

35
0
100
0

21
100
8
1

Karta: Motstående intressen Hörby tätort
Gräns mellan bygder

Hörby

Riksintresse för naturvård
Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för väg

30
0
8
0

Naturreservat
Strandskydd
Naturvärde klass 1-3 i naturvårdsplanen
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Särskild värdefull kulturmiljö

Riksväg 13

Skala 1:50 000

Naturminne, objekt
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RINGSJÖBYGDEN

Riksintresse för naturvård

Ringsjöbygden är en samlad miljö med stor särprägel,
en resurs värd att värna om och att utveckla. I denna
del av Hörby kommun har landskapet höga kvaliteter
Bakgrundkap.
med förhistorisk kontinuitet, både i de öppna hävdade
jordbruksmarkerna och i skogsområdena. Från stora avstånd
finns utsikt över Ringsjön och här finns några av de mest
attraktiva platserna för ny bebyggelse inom kommunen. Det är
de sammanhängande natur- och kulturvärdena som utgör de
stora kvaliteterna i bygden.

Två av delområdena inom riksintresset N 34 Odlingslandskap
på Linderödsåsen berör Ringsjöbygden. Det är delområde
f: Fulltofta, del av äldre odlingslandskap vid Häggenäs
Process, inledning
och Fulltofta, samt delområde i: Lyby, som omfattar bl.a.
en stubbskottsäng. Delar av detta riksintresse har blivit
naturreservatet Askebacken med Lyby stubbskottsäng.

Riksintresse för naturvård N 34

Kommunikationer
Stora delar av Ringsjöbygden utgör riksintresse både för naturoch kulturmiljövård. Följande riksintressen berör området:

•

T

Riksintressen m.m.
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För riksintresset N34 gäller att områdets förutsättningar
för bevarande är fortsatt jordbruk med åkerbruk,
naturvårdsinriktad betesdrift, skötsel av landskapselement och
Natur naturbetesmarker. Områdets
Kärnorna
restaurering av igenvuxna
värden
kan bland annat påverkas negativt av bebyggelse, luftledningar
och vägdragningar.
Kommunens inställning är att riksintresset påverkas negativt
av bebyggelse och vägdragningar vid en vindkraftsetablering i
området och att det strider mot riksintressets förutsättningar.

Karta: Motstående intressen Ringsjöbygden
Tillväxtmotorn Hörby

Riksväg 13

Företagsliv

Liv och innehåll

Gräns mellan bygder

N 34 g

Ludvigsborg

Riksintresse för naturvård
Natura 2000-område
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för totalförsvaret0
6
Riksintresse för yrkesfiske i inlandsvatten
100
0
Riksintresse för väg

0
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0

100
0
46
0

Naturreservat
0
100
Strandskydd
100
Naturvärde klass 1-3 i naturvårdsplanen
0

Bullerfria områden
Särskild värdefull kulturmiljö
Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Kommunen tillåter därför inte etablering av medelstora och
stora vindkraftverk i riksintresseområdet N34.

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövård M:K 67
Process, inledning
Riksintresset för kulturmiljövård M:K 67 Fulltofta –
Osbyholm – Nunnäs i södra delen av Ringsjöbygden är av
ett kuperat slotts- och odlingslandskap med förhistorisk
kontinuitet och omfattande allé och vägsystem.
Riksintresset omfattar koncentration av fornlämningar
med anknytning till förhistorisk jakt och fiske i Ringsjön,
Kärnorna vid Nunnäs och Hästäng med domarringar,
järnåldersgravfält
skeppsättningar, resta stenar, treuddar och stensättningar,
talrika stengärdesgårdar, äldre hägnadssystem och kyrkvägen
Fulltofta–Hästäng–Äspinge. Fulltofta herrgård med
bebyggelse från 1800-talets mitt med tillhörande park.
Fulltofta kyrka av medeltida ursprung, S:t Magnhilds källa,
torp, och ensamliggande gårdar. Osbyholms slott av medeltida
ursprung med 1600-talsbebyggelse som omgestaltats under
Företagsliv
1930-talet,
vallgravar, park, ekonomibebyggelse i gråsten,
stenvalvsbroar och grindstuga. Vid Hörbyån, Osbyholms
vattenkvarn från 1800-talet.
Vindkraftverk bör inte visuellt konkurrera med dessa
byggnader och lämningar och då en vindkraftsetablering
i området strider mot riksintresset tillåter kommunen
inte
och stora vindkraftverk i
35etablering av medelstora
21
Riksintresseområdet
K67.
0
100
100
8
0
1
Riksintresse
för yrkesfiske
Östra och västra Ringsjön samt Sätofta sjön utgör Riksintresse
för yrkesfiske.
30
Riksintresse
för väg och framtida vägnät

0
Europaväg 22 ingår i det nationella stamvägnätet och är av
8
riksintresse.
0

Riksväg 13 är av särskild betydelse för regional eller
interregional trafik och är av riksintresse.
Vindbruk
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Natura 2000-områden och naturreservat

Det finns även områden med skydd enligt Natura 2000
(Fulltofta-Ringsjön, Fulltofta och Östra Fulltoftaområdet),
som till stor del överlappar ovan nämnda riksintressen. I
området kring Ringsjön utgörs stora delar av riksintresset
N 34 och K 67 av Fulltofta naturreservat.

Kulturmiljöprogram

Ringsjöbygden har vidsträckta vyer med stora kulturhistoriska
värden och upplevelsevärden. Området har stora unika
natur- och kulturmiljövärden samtidigt som det är attraktivt
som bostadsområde. I Ringsjöbygden finns det regionala
bevarandeintresset Nunnäs-Fulltofta-Osbyholm-Lyby som
omfattas av Skånes kulturmiljöprogram:
Nunnäs-Fulltofta-Osbyholm-Lyby
Området visar en kontinuerlig utveckling av kulturlandskapet
från förhistorisk tid över medeltid till nutid med stort värde
för landskapsbilden.

Sammanfattning

De riksintressen och andra restriktioner som finns i området
innebär inte något förbud mot vindkraft men gör att det ofta
uppstår intressekonflikter. För att utläsa om ett riksintresse
riskerar att skadas till följd av en vindkraftsetablering krävs att
riksintressets värden och skyddsbehov identifieras.
Eventuella etableringar i eller intill Ringsjön kräver sannolikt
särskilt tillstånd enligt 7 kap. 28 a§ miljöbalken. Dessutom
kan det krävas dispens från strandskydd vid anmälningspliktig
verksamhet samt i vissa fall tillstånd för vattenverksamhet.
Ringsjöbygden är en av arton värdetrakter för ädellövskog i
Skåne, de största naturvärdena är knutna till gamla ekar och
ekbestånd.

Kommunens ställningstagande

Kommunens inställning är att det är viktigt att behålla
Ringsjöns karaktär och ger det intresset högre prioritet
än vindkraftsintresset, kommunen tillåter därför inte
etablering av medelstora och stora vindkraftverk i området.
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MELLANBYGDEN

Riksintresse för naturvård N 57

Tysta områden är en av mellanbygdens främsta tillgångar och
stora delar av den är utpekad som bullerfritt område.

Riksintressen m.m.

I mellanbygden finns följande riksintressen.

Riksintresse för naturvård
Riksintresse N 34

Kommunikationer

•
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I mellanbygden, dit också skogsbygden i Hörby räknas,
finns ett typiskt Hörbylandskap, ett småskaligt böljande
mosaiklandskap med öppna betesmarker, stengärdesgårdar,
Bakgrundkap.
blandskogar och våtmarker. By- och odlingsmarksstrukturerna
är av gammalt ursprung och byarna har aktivt föreningsliv.
Befolkningsmängden har inte ändrats mycket under senare tid.

Riksintresset N 57, Kvarnberga-Härröd-Östra SallerupGummarp-Sniberup är ett representativt odlingslandskap med
utskiftade gårdar och småbruk i mellanbygd med varierad
topografi.
Process, inledning
För att bevara riksintresset N 57 krävs fortsatt jordbruk
med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel
av landskapselement och restaurering av igenvuxna
naturbetesmarker. Områdets värden kan bland annat påverkas
negativt av bebyggelse, luftledningar och vägdragningar.
Kommunens inställning
i
Natur är att en vindkraftsetablering
Kärnorna
området inte strider mot riksintressets enskilda värden, men
riksintresset ligger inom ett större område som i sin helhet ska
undantas från vindkraftsetableringar.

Riksintresse för naturvård N 58
Stora delar av riksintresse N 34 Odlingslandskap på
Riksintresset N 58, Fjällmossen är ett representativt
Linderödsåsen ligger inom mellanbygden. De delområden
odlingslandskap vid Ingmanstorp-Harphult i skogs- och
som berörs är delområde g: Södra Rörum, odlingslandskap
mellanbygd. Fjällmossen är en värdefull myr med en högt
Företagsliv
Liv och innehåll
med olika hagmarkstyper med värdefull flora, delområde
h:
Tillväxtmotorn
Hörby värderad platåformigt
välvd mosse.
Hagstad-Fundersed, varierande odlingslandskap med små
För att bevara riksintresset N 58 behövs fortsatt jordbruk
åkermarker, olika hagmarkstyper omväxlande med små
med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel
skogsområden av olika typer samt en mindre del av delområde
av landskapselement samt restaurering av igenvuxna
f: Fulltofta.
naturbetesmarker. Områdets värden kan bland annat påverkas
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
För att bevara riksintresset N 34 krävs fortsatt jordbruk
negativt av bebyggelse, luftledningar och vägdragningar.
med åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift och
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negativt av bebyggelse, luftledningar och vägdragningar.
Kommunens inställning är att en vindkraftsetablering i
I området är det bland annat förbjudet att spränga, schakta,
området inte är möjlig då det stör fågellivet. Vägdragningar
göra utfyllnader eller bedriva täkt i någon form. Det är också
och bebyggelse riskerar också att påverka området negativt.
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0
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2 - Bakgrund och nuläge
strider mot bestämmelserna för reservatetDok.
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Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövård M:K 67
Riksintresset M:K 67, Fulltofta-Osbyholm-Nunnäs i
västra delen av mellanbygden är ett kuperat slotts- och
odlingslandskap med förhistorisk kontinuitet och omfattande
Process, inledning
alléer och vägar.
Uttryck för riksintresset är en omfattande koncentration av
fornlämningar med anknytning till förhistorisk jakt och fiske
i Ringsjön, järnåldersgravfält vid Nunnäs och Hästäng med
domarringar, skeppsättningar, resta stenar, treuddar och
stensättningar, talrika stengärdesgårdar, äldre hägnadssystem
Kärnorna
och kyrkvägen
Fulltofta–Hästäng–Äspinge. Dessutom
Fulltofta herrgård med bebyggelse från 1800-talets mitt med
tillhörande park och Fulltofta kyrka av medeltida ursprung, S:t
Magnhilds källa, torp, och ensamliggande gårdar. Osbyholms
slott av medeltida ursprung med 1600-talsbebyggelse
som omgestaltats under 1930-talet, vallgravar, park,
ekonomibebyggelse i gråsten, stenvalvsbroar och grindstuga.
Vid Hörbyån Osbyholms vattenkvarn från 1800-talet.
Företagsliv
Vindkraftverk bör inte störa bilden av dessa byggnader och
lämningar och, en vindkraftsetablering i området strider mot
riksintresset. Kommunen tillåter inte etablering av medelstora
och stora vindkraftverk i riksintresseområdet M:K 67.

Riksintresse för totalförsvarets militära del

I mellanbygdens
nordvästra
del finns ett område av
35
21
riksintresse
för totalförsvarets
militära del, det är klassat
0
100
100område av övrigt
som
intresse
för totalförsvaret. Området
8
0
1
redovisas som ett influensområde där alla plan- och
lovärenden ska remitteras till Försvarsmakten. Inom
influensområdet finns en eller flera enskilda anläggningar som
inte kan redovisas öppet eftersom de omfattas av sekretess.
30
0
Kommunen
bedömer att en vindkraftsetablering inom
8
området
inte är möjlig.
0

Riksintresse för väg och framtida vägnät

Europaväg 22 ingår i det nationella stamvägnätet och är av
riksintresse.
Riksväg 13 är av särskild betydelse för regional eller
interregional trafik och är av riksintresse.

Karta: Motstående intressen Mellanbygden
Gräns mellan bygder

Uppförda vindkraftverk
Beviljade bygglov, överprövning pågår
Riksintresse för naturvård
Natura 2000-område
Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för totalförsvaret
Riksintresse för yrkesfiske i inlandsvatten
Riksintresse för väg
Naturreservat
Landskapsbildsskydd
Djur- och växtskyddsområde
Strandskydd
Naturvärde klass 1-3 i naturvårdsplanen
Bullerfria områden
Särskild värdefull kulturmiljö
Särskilt värdefullt kulturmiljöstråk
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Influensområde Sebbarps flygplats
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N 34 h

Södra Rörum

Process, inledning

Bakgrundkap.

N 34 g

Ludvigsborg

•

4.

5.

Europaväg
E22

Natur

Kommunikationer
Satserup

7.

3.

Ringsjöbygden
N 34 f
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Kärnorna

Killhult

M:K 67

Äspinge

Mellanbygden

Hörby

Osbyholm

N 34 i

Företagsliv

Liv och innehåll

Tillväxtmotorn Hörby

Lyby
2.
M5

Riksväg
13

Slättbygden

N 57

Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
M:K 72

Korsholm

0
6
100
0

0
63
100
0

100
0
46
0

Långaröd
Dala

Västerstad
0
100
6.
100
Östraby 0

Askeröd

0
0
0
60

70
100
N 58
2
0
Önneköp
N 66

35
0
100
0

21
100
8
1

30
0
8
0

Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
N 84
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Natura 2000-område och naturreservat

I mellanbygden finns tre Natura 2000-områden. Det är
Fjällmossen, Sniberups fälad samt Timan.
Sniberups fälad
Process,
Sniberups
fälad ärinledning
en rest av de sammanhängande ljunghedar
som täckte stora delar av Linderödsåsen under 1800-talet.
Området är gemenskapsintresse enligt habitatsdirektivet samt
naturreservat.
Natura 2000-områden har ett mycket starkt skydd.
Kommunens inställning är att en vindkraftsetablering inte får
ske i eller
inom 1 000 meter från Natura 2000-områden.
Kärnorna
Timan
Timan är ett Natura 2000-område enligt EU:s habitatsdirektiv
samt naturreservat.
Reservatet ska långsiktigt bevara och utveckla den värdefulla
naturmiljön som bokskogen utgör genom att bibehålla och
utveckla dess skiktade karaktär och säkerställa kontinuiteten
Företagsliv
av gamla
grova träd och död ved samt långsiktigt bevara
och utveckla den biologiska mångfalden i området och
upprätthålla ett gynnsamt tillstånd för hotade arter. Området
ska även bidra till att upprätthålla och utveckla en gynnsam
bevarandestatus för arter och livsmiljöer enligt EU:s art och
habitatdirektiv samt bidra till friluftslivet.
Enligt
för reservatet är det förbjudet att
35 föreskrifterna21
0
uppföra byggnader eller
100 andra anläggningar, t.ex. master och
100
8 förbjudet att vidta täkt eller annan
antenner.
Det är också
0
1
verksamhet
som förändra
områdets topografi eller yt- och
dräneringsförhållanden och landskapets allmänna karaktär
genom att gräva, spränga, borra, schakta, dika, dämma, tippa,
fylla ut, plöja eller utföra annan markbearbetning.
30
0
Kommunens
uppfattning är att en etablering av vindkraft i
8
reservatet
strider mot reservatsbestämmelserna. Dessutom
0
motverkar etablering av stora vindkraftverk inom ett avstånd
av 700 meter från naturreservatet syftet att bevara och
utveckla naturmiljön, utveckla den på artnivå biologiska
mångfalden och upprätthålla ett gynnsamt tillstånd för hotade
Vindbruk
arter.
Etablering bedöms också motverka syftet att bidra till
friluftslivet om etableringen sker för nära naturreservatet.
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Fjällmossen
Riksintresset N 58, Fjällmossen är ett representativt
odlingslandskap vid Ingmanstorp-Harphult i skogs- och
mellanbygd. Fjällmossen är en värdefull myr med en högt
värderad platåformigt välvd mosse.
För att bevara områdets värden finns följande säkerställanden
och skydd:
•
•
•

•
•
•

Del av området är fågelskyddsområde med
beträdnadsförbud 1/3 - 30/6 årligen.
Del av området utgörs av Fjällmossen – Viggarum
naturreservat.
Ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet
och i länsstyrelsens program för bevarande av natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet.
Ett mindre område av myren är avsatt som naturreservat
(Fjällmossen – Viggarum).
Myren ingår i myrskyddsplan för Sverige.
Natura 2000-område: Fjällmossen (SCI).

Kommunens inställning är att en vindkraftsetablering inte får
ske i eller inom 1 000 meter från Natura 2000-området för att
bevara områdets värden.
För en mer utförlig beskrivning av riksintresset och
Fjällmossen hänvisas till beskrivningen som gjorts under
rubriken Riksintresse för naturvård, N 58, på sid 25 i
vindbruksplanen.

Kulturmiljöprogram

I mellanbygden finns dessa regionala bevarandeintressen som
omfattas av Skånes kulturmiljöprogram:
Östra Sallerup-Sniberup-Hörby rundradiostation
Området är präglat av mellanbygdens specifika näringsstruktur
där djurhållning och animalieproduktion utgjorde den
ekonomiska basen. Laga skifte anpassades till de lokala
förhållandena, vilket gav upphov till ett landskap med tydliga
kopplingar bakåt i tiden, till det äldre odlingslandskapets
markanvändning, bebyggelsestruktur och ägoförhållanden.
Sniberups fälad bevarar särdragen av en landskapstyp som var

Antagandehandling 2016-03-21

Vindkraftverk blir ett så främmande element i detta gamla
kulturlandskap att en vindkraftsetablering i området
strider mot bevarandeintressena och därmed är olämpligt.
Kommunikationer
Kommunen tillåter inte etablering av medelstora och stora
vindkraftverk i området.

Kommunens inställning är att det är viktigt att behålla detta
områdes karaktär och användning för friluftsliv och att detta
går före intresset att etablera vindkraft i området. Kommunen
tillåter inte etablering av medelstora och stora vindkraftverk i
området norr om Hörby tätort.
Process, inledning

Övrig del av mellanbygden

I skogsbygden finns de ur vindkraftsynpunkt mest intressanta
platserna på de högre partierna. Här krävs högre vindkraftverk
för att undvika den turbulens som förekommer närmast
trädtopparna. Men placeras verken högt och är höga syns de
på långt håll, på Linderödsåsen med sitt småbrutna landskap
Natur
kommer verken att
synas väl och samtidigt bli ettKärnorna
främmande
inslag i den småbrutna landskapsbilden genom sin storlek.
•
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karakteristisk för det inre av Skåne i äldre tid. Samtidigt har
landskapet förändrats i takt med att de ekonomiska, tekniska,
sociala och politiska förhållandena ändrats. Exempel på detta
är parken med Karl XI:s stenar, 1800-talets nya vägdragningar,
radiostationen och Östra Sallerups folkskola som blivit
Bakgrundkap.
kulturhus. Karaktäristiskt för området är att dagens landskap
så tydligt är besläktat med 1800-talets, som i sin tur har rötter
i det landskap som fanns före den agrara revolutionen och är
motiv för att bevara området.

I området finns stora sammanhängande riksintressen för
naturmiljö, N 57 och N 58, Natura 2000-området Fjällmossen,
Önneköp är en mindre by i kanten av Linderödsåsen och med
naturreservatet Timan samt områden som omfattas av
ett lokalcentrum där offentliga inrättningar har stor betydelse.
kulturmiljöprogram: Östra Sallerup-Sniberup-Hörby
rundradiostation, Äspinge och Önneköp.
En vindkraftsetablering i Önneköp är inte möjlig på grund av
Företagsliv
Liv och innehåll
befintlig bebyggelse.
Tillväxtmotorn Hörby
Önneköp

Kommunens ställningstagande

Kommunens inställning är att det är viktigt att behålla
mellanbygdens karaktär och att de konkurrerande
Äspinge är ett fornlämningsområde i ett småbrutet
intressena i området, exempelvis de samlade rekreationsodlingslandskap med en bebyggelsekontinuitet sedan
och naturvärdena, har högre prioritet än vindkraftsintresset.
järnåldern, typiskt för Mellanskåne.
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
Kommunen tillåter därför inte etablering av medelstora och
Kommunens inställning är att vindkraft inte får etableras i
stora 100
vindkraftverk i området.
35
70
21
0
0
området så att det påverkar fornlämningsområdet.
0
0
100
100
63
6
100
46
2
8
100
100
Sammanfattning
0
0
0
1
0
0
Äspinge

Området norr om Hörby tätort

Området norr om Hörby tätort avgränsas av Ringsjöområdet
i väster och väg E 22 i öster. Inom detta område finns
0
0
riksintresset väg 13, riksintresset väg E 22, riksintresset
N 34
0
100
f, riksintresset för kulturminnesvård K 67 (M 67) Fulltofta –
0
100
Osbyholm – Nunnäs. Förutom ovan angivna 0riksintressena
60
finns ett större regionalt rekreationsområde, Fulltofta.
Fulltofta rekreationsområde med Fulltofta naturcentrum är
ett stort sammanhängande naturområde och
en2del
av detta och nuläge
Dok.
- Bakgrund
omfattas av riksintresse för naturmiljö. I området norr om
0
Hörby tätort finns också flera stora fritidshusområden.
Byarna och omlandet
0
0
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30
0
8
0
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SLÄTTBYGDEN

därför inte etablering av medelstora och stora vindkraftverk i
området.

Slättbygden domineras av aktivt lantbruk med inriktning
på växtodling och djurhållning. Det svagt böljande
landskapet, där fälten är inramade av vegetation, är bygdens
Process, inledning
kännetecknande särprägel och viktigt att bevara.

Enligt en genomförd teknisk analys kan konstateras att
vindkraftverk som etableras inom området kan medföra
stora störningar på de tekniska systemen. Detta gäller dock
endast för en mindre del av området. Inom vilket område som
vindkraftverkan påverkar systemen kan pga. försvarssekretess
ej markeras på kartan. Systemen och tillhörande anläggningar
omfattas av sekretess och utgör riksintresse för totalförsvarets
militära del enligt 3 kap 9 § andra stycket miljöbalken.
Vid förfrågan om vindkraftsetablering inom området ska
Försvarsmakten remitteras.

Riksintressen m.m.

I slättbygden finns följande riksintressen:

Riksintresse för väg och framtida vägnät

Riksväg 13 har särskild betydelse för den regionala och
Kärnorna
långväga trafiken och är av riksintresse.

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövård M:K 72

Karta: Motstående intressen Slättbygden
Gräns mellan bygder

Riksintresset M:K 72, Östra Sallerup, är ett sockencentrum
med karakteristisk och välbevarad bebyggelse, och en märklig
parkanläggning i småbrutet odlingslandskap med förhistorisk
bosättningskontinuitet.
Företagsliv

Uppförda vindkraftverk

Längst i söder gränsar kommunen till riksintresset och
Natura 2000-området Borstbäcken (N 84). Dess huvudsakliga
utbredning ligger inom Sjöbo och Eslöv men eftersom
avrinningsområdet finns inom Hörby kommun, redovisas den
del som ligger uppströms Borstbäcken.

Natura 2000-område

35

21
Riksintresse
för värdefulla
ämnen och mineraler
0

100
Riksintresse
M5
100
8
0
Utanför
Lyby finns en
1 fyndighet för kvartsrik sandsten som är
ett riksintresse för värdefulla ämnen, M 5.

Riksintresse för totalförsvarets militära del

30
Utbyggnad
av vindkraftverk i de sydligaste delarna begränsas
0
av försvarets intressen. I Revingehed finns Försvarsmaktens
8
övningsfält
Revingefältet. Enligt 3 kap. 9–10 §§ miljöbalken
0
ska områden med betydelse för totalförsvaret skyddas så långt
det är möjligt. Gårdsvindkraftverk (upp till 30 meters höjd) vid
brukningsenheter kan byggas inom detta område efter samråd
med Försvarsmakten men större vindkraftverk är oförenliga
Vindbruk
med riksintresset för totalförsvaret. Kommunen tillåter

30

Beviljade bygglov, överprövning pågår
Riksintresse för naturvård

Riksintresse för kulturmiljövård
Riksintresse för totalförsvaret
Riksintresse för yrkesfiske i inlandsvatten
Riksintresse för väg
Värdefulla ämnen och mineraler
Naturreservat
Landskapsbildsskydd
Strandskydd
Naturvärde klass 1-3 i naturvårdsplanen
Bullerfria områden
Särskild värdefull kulturmiljö
Särskilt värdefullt kulturmiljöstråk
Influensområde Sebbarps flygplats
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N 34 g

4.

Europaväg
E22

5.

7.

Satserup
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Process, inledning

Bakgrundkap.

Ringsjöbygden
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Hörby

Mellanbygden

Osbyholm
N 34 i

Slättbygden

M5

Natur

Kommunikationer

Lyby

Kärnorna

Riksväg 13
N 57

M:K 72

Företagsliv

Liv och innehåll

Tillväxtmotorn Hörby
Korsholm

Långaröd
Långaröd
Dala

Dok.Västerstad
1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
0
6
100
0

Askeröd

0
63
100 Östraby
0

0

1.

N 84
100

100
0

100
0
6.
46
0

0
0
0
60

70
100
2
0

35
0
100
0

21
100
8
1

30
0
8
0

Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Kulturmiljöprogram

tydligt besläktat med 1800-talets, som i sin tur har rötter i det
landskap som fanns före den agrara revolutionen. Detta utgör
motiv för bevarande.

Askeröd
Process,
inledning
Askeröds
lilla samhälle
är helt format av järnvägen. Även

Vindkraftverk blir ett så främmande element i detta gamla
kulturlandskap att en etablering i området strider mot
bevarandeintressena och därmed är olämpligt. Kommunen
tillåter därför inte medelstora och stora vindkraftverk i
området.

I slättbygden finns följande regionala bevarandeintressen som
omfattas av Skånes kulturmiljöprogram:

om banan är nedlagd och rälsen borta syns banvallen tydligt,
med stationshus och lagerhus på varsin sida. Gathus och
egnahem ligger på rad längs landsvägen, endast där vägen
korsade banan finns en mer samlad bebyggelse. Askeröd
präglas av en småskalig bebyggelse med trädgårdar enligt
trädgårdsstadsideal, och det är motiv för att bevara miljön.
Kärnorna
Västerstad
Området åskådliggör mycket av förändringarna i landskapet
och bystrukturen som är specifika för 1800-talet.
Skiftesreformerna, befolkningsökningen, den ekonomiska
utvecklingen och jordbrukets omvandling medverkade då till
att omforma det gamla odlingslandskapet och bymönstret. Av
speciell betydelse för landskapsbilden är allén och de öppna
Företagsliv
och relativt
småskaliga odlingsfälten.
Kommunens inställning är att en vindkraftsetablering i
området strider mot motiven för bevarande. Kommunen
tillåter därför inte etablering av medelstora och stora
vindkraftverk i området.
Östra Sallerup-Sniberup-Hörby rundradiostation
35
21
Området
är präglat av mellanbygdens specifika näringsstruktur
0
100
där100
djurhållning var den
8 ekonomiska basen. Laga skifte
anpassades
till de lokala
0
1 förhållandena, vilket gav upphov
till ett landskap med tydliga kopplingar bakåt i tiden, till det
äldre odlingslandskapets markanvändning, bebyggelsestruktur
och ägoförhållanden. Sniberups fälad bevarar särdragen av
en30
landskapstyp som var karakteristisk för det inre av Skåne
0 tid. Samtidigt har landskapet förändrats i takt med att
i äldre
de8ekonomiska, tekniska, sociala och politiska förhållandena
0
ändrats.
Exempel på detta är parken med Karl XI:s stenar,
1800-talets nya vägdragningar, radiostationen och Östra
Sallerups folkskola som blivit kulturhus. Dagens landskap är

Luftfart

Hela Hörby kommun ligger inom inflygningszonen
för Sturups flygplats och väster om kommungränsen
ligger Sebbarps flygfält. Kommunen ligger också inom
restriktionsområde för Ljungbyheds flygplats i Klippans
kommun och Everöds flygplats i Kristianstads kommun.
Influensområdet runt en flygplats har en radie på 55 kilometer.
Ett byggnadsverk på 40 meter eller högre ska anmälas
till Luftfartsstyrelsen och en hindersprövning behöver
genomföras. Detaljerade anvisningar om hur hindermarkering
och belysning ska utformas framgår av Luftfartsstyrelsens
författningssamling (LFS 2008:47).
Sebbarps flygplats
Sebbarps flygplats är ett mindre fält och har ett
influensområde på 2,7 kilometer. Om ett vindkraftverk
planeras inom en flygplats influensområde är det viktigt att
kommunen har samråd med flygplatsen.
Sebbarps flygplats är en liten flygplats med gräsbanor
där man flyger med veteranplan. Dessa plan har enkel
navigationsutrustning varför det är befogat att ett område
på 2,7 kilometer från flygplatsen är fritt från högre hinder.
Intresset att behålla flygfältet för nuvarande verksamhet
överstiger intresset att etablera medelstora och stora
vindkraftverk i området.
Kommunen tillåter därför inte etablering av medelstora och
stora vindkraftverk inom 2,7 kilometer från Sebbarps flygfält.

Vindbruk
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Sammanfattning

I slättbygden är landskapet öppet, med vida vyer och få
siktbarriärer. Detta gör att byggnader överlag syns på mycket
långt håll och därmed påverkar landskapsbilden. Vindkraften
kan ändå upplevas som ett naturligt inslag i landskapsbilden
Bakgrundkap.
som redan innehåller stora byggnader i form av lantbrukets
ekonomibyggnader. För att få begränsad störning i
landskapsbilden ska vindkraftverk uppföras i grupper om
minst tre verk.

Process, inledning

•

Slättlandskapet är tätt bebyggt och av kommunens
övergripande analys över området framkommer inga platser
som går att peka ut som lämpliga områden för etablering
Kommunikationer
av grupper av vindkraftverk. Men det kan ändå finnas
områden lämpliga för etablering av enskilda verk, det kräver
en fördjupad analys av området. Boendet förändras ständigt
och bostäder kan komma att tas bort och därigenom ge nya
möjligheter för vindkraftsetablering enligt riktlinjerna.
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Natur

Kärnorna

Kommunens ställningstagande

Slättbygden har goda förutsättningar för att härbärgera
Tillväxtmotorn Hörby
vindkraftsetableringar, men det finns allvarliga konflikter
i området som redovisats. Landskapsbilden medger
etablering i området, i första hand i grupper om minst tre
verk samt med hänsyn till övriga aspekter.

Företagsliv

Liv och innehåll

Dok.
strategier och framtidsvisioner
Exploatören kan välja ett mindre verk för
att1få- Mål,
in fler
verk på platsen eller för att överhuvudtaget möjliggöra
100
en etablering. En detaljerad utredning måste0 göras i varje 0
0
63
6
enskilt fall.
46
100
100
0
0
0
Ansökan om att få uppföra vindkraftverk inom
dessa områden bör beviljas om föreskrifter och
detaljrekommendationer beaktas, att Försvarsmakten gett
sitt godkännande samt att övriga restriktioner tillgodoses.
0
0
0
100
0
100
60
0

70
100
2
0

35
0
100
0

21
100
8
1

30
0
8
0

Dok. 2 - Bakgrund och nuläge

Antagandehandling 2016-03-21

0
0
0
25

Byarna och omlandet

Vindbruk
Vindkraftverk vid He.

33

Vindbruksplanen och övriga delar av översiktsplanen är
inte juridiskt bindande men den är ett viktigt underlag för
handläggning av vindkraftsärenden och redovisar kommunens
ställningstaganden. Varje vindbruksärende prövas individuellt i
förhållande till lagstiftningen.
Kärnorna

Vindbruk
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Kartan intill redovisar det område inom vilket det
finns möjlighet att uppföra vindkraftverk, förutsatt
att redovisade ställningstaganden och riktlinjer
uppfylls. I praktiken innebär det att det bara finns
små möjligheter för uppförande av ytterligare
vindkraftverk.

Företagsliv

ra
ndk
Vi

S A M M A N FAT T N I N G PL A N F Ö R S L AG

Process, inledning

SAMMANFATTNING
AV PLANFÖRSLAGET

Karta: Möjligt utbyggnadsområde
Gräns mellan bygder

Uppförda vindkraftverk
Beviljade bygglov, överprövning pågår
Möjligt utbyggnadsområde för vindkraft 		
förutsatt att angivna riktlinjer och 		
ställningstaganden i vindbruksplanen 		
uppfylls
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Företagsliv

Liv och innehåll

Slättbygden
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Byarna och omlandet

Vindbruk
Skala 1:150 000
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LAGSTIFTNING FÖR VINDKRAFTSÄRENDEN
Vindkraftsärenden regleras i första hand av
-

plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Process, inledning
miljöbalken (SFS 1998:808)
plan- och byggförordningen (SFS 2011:338).

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDE
Hörby
tätort
Kärnorna

Det är inte möjligt att etablera vindkraft i tätorten på grund av närheten till bebyggelse.

Ringsjöbygden

Det är viktigt att behålla Ringsjöns karaktär och att prioritera intressena i området före vindkraftsintresset, därför tillåter
inte kommunen etablering av medelstora och stora vindkraftverk i området.

Mellanbygden

Det
är viktigt att behålla mellanbygdens karaktär och de konkurrerande intressena i området, exempelvis de samlade
Företagsliv
rekreations- och naturvärdena, har högre prioritet än vindkraft. Kommunen tillåter därför inte etablering av medelstora
och stora vindkraftverk i området.

Slättbygden

Slättbygden har goda förutsättningar för vindkraftsetableringar men det finns allvarliga konflikter i området som
redovisats. Landskapsbilden ger möjlighet till etablering i området, i första hand i grupper om minst tre verk samt med
hänsyn till övriga21
aspekter.
35
0
100
Exploatören kan8välja ett mindre verk för att få in fler verk på platsen eller för att överhuvudtaget möjliggöra en
100
utredning måste göras i varje enskilt fall.
0etablering. En detaljerad
1
Ansökningar om att få uppföra vindkraftverk inom dessa områden bör beviljas om etableringen följer föreskrifter och
detaljrekommendationer samt övriga restriktioner.
30

0
Kommunens
övriga ställningstaganden och riktlinjer
8

0
Riksintressen

•

Alla områden av riksintresse har undantagits från vindkraftsetableringar.

Bebyggelse

• Kommunens inställning är att minimiavstånd mellan bebyggelse och verk med en totalhöjd på 20–50 meter (gårdsverk) ska
Vindbruk
vara fem gånger verkets totalhöjd, undantaget det egna bostadshuset. För vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter
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•

•
•

ska minimiavståndet vara 500 meter. För verk över 100 meter ska minimiavståndet vara fem gånger verkets totalhöjd.
Minimiavstånden gäller till närmaste bostadshus.
Vindkraftverk med en totalhöjd över 50 meter får inte byggas närmare än 1 kilometer från tätorternas framtida gräns, dvs. 1
kilometer utanför utbyggnadsområdena i översiktsplanen. Kraftverk får inte heller uppföras närmare än 1 kilometer från de
mindre byarna eller områden utpekade som samlad bebyggelse.
Bakgrundkap.
Placering av vindkraftverk inom 1 kilometer från
byggnader eller bebyggda miljöer med kulturhistoriska värden ärProcess,
olämpliginledning
Bullret från vindkraftverk bör inte överstiga den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA utomhus vid bostäder. I områden där
bakgrundsljudet är lågt, där låga ljudnivåer eftersträvas och i områden för friluftsliv, till exempel i utpekade bullerfria områden,
gäller 35 dBA.
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Infrastruktur
•
•

•

•

Inom influensområdet för Sebbarps flygplats med en radie på 2,7 kilometer från flygplatsen är vindkraftsetableringar olämpliga.
Natur
Kärnorna
Kommunikationer
Enligt Trafikverket bör avståndet till allmän
väg vara minst verkets totalhöjd, och minst 50 meter. När vindkraftverk planeras
inom vägområde ska samråd alltid ske med Trafikverket. För riksvägar och primära länsvägar bör hänsyn tas till vägarnas
långsiktiga utrymmesbehov.
Säkerhetsavstånden för vindkraftverk och elledningar varierar mellan elbolag och myndigheter. Av säkerhetsskäl
rekommenderas att minsta avstånd mellan vindkraftverk och högspänningsledning (ledning med spänning över 1 kV) ska vara
minst vindkraftverkets totalhöjd.
Svenska kraftnät rekommenderar ett avstånd på 200 meter mellan kraftledningar och hinder högre än 50 meter. För att tidigt
klargöra förutsättningarna vid etableringar i närheten av kraftledningar bör berörda ledningsägare kontaktas i ett tidigt skede.
Företagsliv
Liv och innehåll
Tillväxtmotorn Hörby

Natur- och kulturvärden
•
•
•
•
•

•

Vindkraftsetablering är olämplig inom naturreservat, djur- och växtskyddsområden och Natura 2000-områden.
Minst 1 kilometers respektavstånd ska hållas till Natura 2000-områden.
Minst 700 meters respektavstånd ska
hållas
till naturreservatet
Dok.
1 - Mål,
strategier ochTiman.
framtidsvisioner
Områden utpekade i länsstyrelsens kulturmiljöprogram ska undantas från vindkraftsetableringar.
Vindkraftverk ska undvikas på eller i direkt
35
100 länsstyrelsen
70 definierar skyddsavståndet.
0 synliga fornlämningar,
0 anslutning till
0 avbrytas och
Påträffas fornlämningar i samband med6markarbeten ska63dessa i enlighet med
kulturmiljölagen
(SFS
1988:950)
0
100
100
46
2
Länsstyrelsen underrättas.
100
100
0
0
0
Vid tillståndsansökningar och anmälan ska
0 kommunens0naturvårdsplan tillämpas jämte denna vindbruksplan.

21
100
8
1

Övrigt
•
•
•

Vid exploatering av vindkraft föredrar kommunen
grupper men enskilda verk
meter ska placeras
0 kan tillåtas. Verk högre än 15030
0
i grupp.
0
0
100
8
0
Minsta avstånd mellan grupper bör vara100
3-5 kilometer.
0
60
0 än 50 meter ska respektavståndet på 1 kilometer hållas till kommungränsen.
För vindkraftverk med en totalhöjd högre
Inom 5
kilometer från kommungränsen ska grannkommunerna beredas tillfälle att yttra sig över etableringen.
Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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Vindbruk
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Process, inledning

Vindbruksplanen behandlar främst de kommersiella verken,
med en effekt från 600 kW och uppåt.
Planen förordar utbyggnad av vindkraft inom ett stort område
på slättbygden, landskapsbilden medger etablering i området
främst i grupper. Men området är bebyggt på ett sätt som gör
att det är få platser med tillräckligt avstånd till bostäder (500
meter), vilket är ett minimiavstånd som kommunen förordar
mellan verk och bebyggelse. Kommunen utesluter inte att
det ändå kan gå att hitta platser för vindkraftsetablering
inom området om en fördjupad analys görs. Boendet
kan också förändras så att det möjliggör etablering,
och exploatörer kan anpassa storleken eller
grupperingen av verk till förhållanden på platsen.
En detaljerad utredning måste göras i varje enskilt
fall.

Kärnorna

Företagsliv
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En utbyggnad av vindkraft enligt översiktsplanen
bedöms leda till följande konsekvenser.
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Vindbruk
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Buller

•

Vid ärenden om placering av vindkraft ska alltid
bullerberäkningar göras och även risker för lågfrekvent
ljud bör beaktas och undersökas.

Skugga och ljuseffekter

Process, inledning

Vindkraftverk ger vid soligt väder upphov till skuggor från
rotorbladen, vilket ibland och under kortare perioder kan
upplevas störande. Hur stort område som berörs beror
på rotorbladens storlek och dess störande effekt beror av
rotordiameter och navhöjd samt avstånd, väderförhållanden
och topografi. Vindkraftverk är också utrustade med
Natur
Kärnorna
varningsljus för luftfart, som lyser dygnet runt, som kan
upplevas störande.
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Vindkraftverk ger upphov till ljud som kan verka störande
för människor. Vindkraftverk alstrar dels ljud från maskinhus
Bakgrundkap.
och kraftelektronik, dels aerodynamiskt ”svischande” ljud
från rotorbladen. Det är framför allt det sistnämnda som är
märkbart i vindkraftverkets närhet. Detta ljud varierar med
vindstyrkan som påverkar varvtalet och vegetationen gör att
ljudpåverkan kan variera från fall till fall. Vid stark vind ökar
visserligen ljudnivån från verket men ljudet maskeras också av
rasslande lövverk och liknande. Bullernivån från vindkraftverk
Kommunikationer
bör inte överstiga den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA
utomhus
vid bostäder. Inom bullerfria områden gäller 35 dBA.
Riktvärdena gäller ljudnivån från den planerade anläggningen
och närliggande befintliga vindkraftsanläggningar. Enligt
rekommendationerna bör även risken för störningar från
lågfrekvent ljud från medelstora och stora vindkraftverk tas i
beaktan.

Förslag på åtgärder

•

HÄLSA OCH SÄKERHET

Inga riktvärden finns för skuggeffekter, men
rekommendationen är att den teoretiska (beräknade)
skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överskrida
30 timmar på ett år. Den verkliga skuggtiden bör totalt sett
inte överstiga 8 timmar per år och aldrig mer än 30 minuter
Förinnehåll
luftfartens varningsljus finnsFöretagsliv
inga riktlinjer.
Liv och
Utbyggnadsområdet för vindkraft ligger inte inom
tysta
Tillväxtmotorn Hörby under en dag.
områden, varför 40 dBA bör utgöra riktvärde.
Eftersom vindkraftverkens precisa lägen inte är kända går
det inte att exakt bedöma om det finns risk för skuggor på de
Minimiavståndet mellan bebyggelse och vindkraftverk med en
närmsta bostäderna, däremot bedöms förutsättningarna som
totalhöjd över 50 meter ska vara 500 meter. För verk över 100
goda att klara rekommendationerna. När solen mitt på dagen
meter ska minimiavståndet vara fem gånger verkets totalhöjd.
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
står högt på himlen blir skuggan från vindkraftverk relativt
Enligt kommunens riktlinjer får inte heller vindkraftverk
kort, högst
med en totalhöjd högre än 50 meter uppföras närmare än
100några hundra meter
70 och når inte35omkringliggande21
0
0
bostäder.0Däremot blir skuggorna
längre i gryning
och
1 kilometer från en tätorts framtida gräns, dvs.61 kilometer 63
0
100
100
100
skymning,
men
eftersom
det
finns
förutsättningar
att
välja 8
utanför föreslagna utbyggnadsområdena i översiktsplanen,
46
2
100
100
0 placering (väderstreck,
0
lämpligaste
skydd av0vegetation) inom1
och närmare än 1 kilometer från de mindre byarna
eller
0
0
utbyggnadsområdet borde inte skuggverkan bli ett problem.
områden utpekade som samlad bebyggelse. Genom dessa
De allra flesta moderna vindkraftverk är också utrustade med
schablonavstånd bedöms störningar som överskrider
automatik som stänger av verken när skuggstörning skulle
Naturvårdsverkets rekommendationer kunna undvikas.
30
0
0
kunna uppstå.
Men det är inte bara avståndet som påverkar uppkomsten
0
0
100
av störning, utan även topografin, landskapets karaktär och
8
0
De blinkande högintensiva ljusen som vindkraftverk
är
typen av vindkraftverk. Mer detaljerade studier100
behövs därför
0 störande för
60
0
utrustade
med
för
att
varna
luftfarten
kan
vara
i de enskilda fallen för att klargöra vilken bullerpåverkan
boende. Vid etablering av verk är det viktigt att visualisera och
vindkraftverket ger.
beskriva hur dessa påverkar närliggande bebyggelse och utreda
Dok. 2 - Bakgrund och nulägeom de går att skärma av.
Vindbruk
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Förslag på åtgärder
•
•

•

Vid etablering behöver beräkningar för skuggeffekter vid
närliggande bostäderna göras.
För att undvika skuggor bör vindkraftsverken placeras
på avstånd och i vädersträck som inte ger störningar.
Process, inledning
Bostäder
som ligger nordväst till nordost om
vindkraftverk är mest utsatta för skuggstörningar.
Vid etablering av verk är det viktigt att visualisera och
beskriva hur luftfartens varningsljus kan komma att
påverka närliggande bebyggelse och utreda om det är
möjligt att skärma av ljuset.

Kärnorna
Nedisning

Risker kring vindkraftverk är främst att hård snö eller is ska
falla ner. Is kan lossna från rotorbladen i kallt klimat vid
hög luftfuktighet i kombination med frost eller underkylt
regn. Dock finns inga riktvärden för riskavstånd mellan verk
och allmän egendom, men Boverket hänvisar till en brittisk
studie som ger ett riskavstånd på 350 meter vid maximal
vindhastighet på 25 meter per sekund.
Företagsliv
Risken för nedisning och iskast inom utbyggnadsområdet
bedöms som låg, då klimatet i Hörby kommun normalt inte är
sådant att risk för regelbunden isbildning föreligger. Riskerna
kan dessutom minimeras genom automatisk avstängning när
obalans i rotorbladen uppstår p.g.a. begynnande nedisning.
35
Sammanfattning
21

100
Ur0ett hälso- och säkerhetsperspektiv
kan planförslaget inte
100ha någon betydande
8
anses
skadlig effekt på människors
0 eller säkerhet. I1 ett samhällsperspektiv kan effekten av
hälsa
vindkraft på hälsan även sägas vara positiv då utsläppen till
luften minskar med ökad andel förnybar energiproduktion.
30 ett minimiavstånd för stora vindkraftverk på 500 meter
Med
0 bostadsbebyggelse och 1 kilometer från tätorter för verk
från
8
över
50 meter samt med noggrann placering inom det möjliga
0
utbyggnadsområdet bedöms riktvärden och riktlinjer för buller
samt skugg- och ljuseffekter från vindkraftverken kan klaras.
Inte heller finns det risk för snö- och iskast. Bullerberäkningar
och detaljerade studier av ljud och ljus bör dock alltid göras i
deVindbruk
enskilda fallen och detaljlokaliseringen anpassas efter dessa
resultat.

40

LANDSKAPSBILD
Vindkraftverk är stora och rör sig, vilket gör att de märks
i landskapet. Vindkraftverkens visuella påverkan på stora
avstånd är beroende av de topografiska förhållandena
och landskapstypen. Storskaliga slättområden, öppna hav
och homogena produktionsskogar har högre tålighet för
vindkraftverkens stora anläggningar. Vindkraft i öppna
landskap och på höga höjder ger dock även ökad synbarhet,
medan skogsbygdens vegetation och kuperade topografi ger
siktskugga, vilket kan mildra vindkraftverkens påverkan inom
landskapet.
Det finns inga riktlinjer för hur vindkraftverk bör placeras
och utformas i landskapet, men det finns ett flertal generella
rekommendationer baserade på tidigare erfarenheter som
kan följas så att påverkan på landskapsbilden ska bli så liten
eller positiv som möjligt. Riktlinjerna innebär bland annat
att inordna verken i landskapets skala, undvika att korsa
landskapsrum, anpassa dem efter topografi och riktningar,
gruppera verk samt låta vindkraftverken bli nya landmärken i
landskapet.
Inom utbyggnadsområdet finns inget skydd för
landskapsbilden och området är inte heller utpekat i
Naturvårdsprogram för Skåne som område med landskapsbild
med särskilt värdefull helhetskaraktär.

Sammanfattning

Effekten av etablering av vindkraftverk inom det möjliga
utbyggnadsområdet kommer att bidra med nya siluetter
på långt och nära håll. Inom vindkraftsområdet finns inget
område med särskilt utpekat värde för landskapsbilden.
Konsekvenserna av nya siluetter och inslag i landskapet
mildras av landskapets storskalighet och låga komplexitet samt
den infrastruktur som finns på slättbygden. Vindbruksplanen
innehåller vissa övergripande rekommendationer för
placering av vindkraftverken för att begränsa störningar i
landskapsbilden (i grupper och med visst avstånd mellan
grupperna). Detta bedöms som positivt. Påverkan på
landskapet måste bedömas i varje enskilt fall.
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•
•
•

NATURMILJÖ
Vindkraftsetableringarnas negativa effekter på miljön har
Kommunikationer
hitintills visat sig vara få och små jämfört med effekterna
från
andra verksamheter. Störningarna är främst risker för fåglar
och fladdermöss, men även intrång och påverkan på känsliga
naturmarker kan förekomma.

Det aktuella möjliga vindkraftsområdet gör inte intrång
i naturreservat, Natura 2000, riksintresse för naturvård,
Process, inledning
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller strandskydd.
Inte heller i områden utpekade i naturvårdsprogrammet
för Skåne. Enligt vindbruksplanens riktlinjer hålls även 1
kilometers respektavstånd till Natura 2000-områden. Däremot
berörs områden i den nationella bevarandeplanen för
odlingslandskapet och ett par områden utpekade i kommunens
naturvårdsplan. Enligt
ska
Naturvindbruksplanens riktlinjer
Kärnorna
kommunens naturvårdsplan tillämpas jämte vindbruksplanen
vid tillståndsansökningar. Vid tillståndsansökan får därmed en
bedömning om områdenas lämplighet för vindkraftsverk ske.
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Vid fortsatta utredningar får bästa placering ur
landskapssynpunkt utredas.
En lokaliseringsutredning bör tillse att negativa effekter
inte uppstår från de vanligaste betraktelsehållen.
Om vindkraftverken placeras sidoorienterat ifrånBakgrundkap.
en siktlinje undviker man onödigt stor påverkan på
landskapet.

kustlinjer och höjder. Dessutom ledlinjer i landskapet
som sjöstränder, floder, dalgångar, större vägar alléer och
skogsbryn.

•

Förslag på åtgärder

Med tanke på odlingslandskapets långa kontinuitet kan
man anta att det inom utbyggnadsområdet finns objekt
som omfattas av det generella biotopskyddet, t.ex. alléer,
stenmurar, odlingsrösen, småvatten och åkerholmar.
Företagsliv
Liv och innehållvägar till anläggningen
En vindkraftsanläggning,
och
kabeldragningar kan påverka dessa biotopskyddade objekt
om de förstörs av anläggningen, vägar till anläggningen eller
Den senaste forskningen uppskattar att i genomsnitt ett
kabeldragningar. Men de biotopskyddade objekten bör gå att
tiotal fladdermöss dödas årligen vid varje vindkraftverk. Den
undvika vid etablering eftersom de utgör mycket begränsade
uppskattningen är högre än tidigare bedömningar som gjorts
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
delar i det stora området. Men det förutsätter att de
inom Vindval (Kunskapsprogram som tar fram och förmedlar
biotopskyddade objekten identifieras och att man tar hänsyn
fakta om vindkraftens effekter på människa, natur och
35
100etableringen. 70
21
0
0
till dem vid
miljö). Enligt Vindval kan problemet lösas om6anläggningar 63
0
0
100
100
100
byggs där risken är mindre och att de stängs av100
när det är
46
2
8
100
Sammanfattning
0
0
0
1
svaga vindar då fladdermössen kan tänkas jaga0i närheten av 0
I ett större perspektiv är utbyggnaden av vindkraft positiv för
vindkraftverken.
naturmiljöer och den biologiska mångfalden, då den bidrar
Totalt sett anses olycksrisken för fåglar vara liten.
Fågelkollisionerna är i medeltal 1–2 per vindkraftverk och år
globalt sett. Men varje plats är unik och måste undersökas och
bedömas för sig. I många fall går det att anpassaTillväxtmotorn
etableringen Hörby
så att påverkan på fåglar minimeras.

till att öka andelen förnybar energi och på så vis minskad
Det område som anges som möjligt utbyggnadsområde för
försurning,
Men på en lokal
vindkraft utgörs av slättbygd med ett svagt böljande
och bitvis
0 övergödning och växthuseffekt.30
0
nivå
kan
vindkraften
hota
vissa
naturvärden.
Konsekvenserna
0
0
flackt åkerlandskap. De öppna odlingsmarkerna
100avbryts bitvis
för
naturmiljön
bedöms
dock
som
begränsade
eftersom
8
0
100
av träd- och buskridåer, infrastruktur samt byar
och gårdar
0
60
området
inte
innehåller
några
större
identifierade
naturvärden
0 på fåglar
utspridda i landskapet. I flack terräng är påverkan
och mindre områden med naturvärden bör gå att undvika.
och fladdermöss oftast liten. Den viktigaste och enklaste
åtgärden för att minimera risker och negativa effekter är att
Dok. 2 - Bakgrund
identifiera riskabla lägen, det är t.ex. flyttfågelstråk,
våtmarker,och nuläge
Vindbruk
höjdlägen som åsryggar och krön, och för fladdermöss
0
Byarna och omlandet
0
0
25
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VATTEN

KULTURMILJÖ

Vid etablering av vindkraftverk finns risk för negativ påverkan
på grundvattnet om inte hänsyn tas till detta vid anläggningen.
Störst risk är vid schaktningsarbete för grundläggning,
Process,
tillfartsvägar
och inledning
elledningar till vindkraftverk. Schaktning
innebär att man tar bort en del av det jordlager som utgör
ett naturligt skydd mot föroreningar vilket ökar risken för
förorening av grundvattnet.

Vid anläggning av vindkraft finns en risk att fysiskt
skada kulturhistoriska element och/eller negativt påverka
upplevelsen av kulturmiljön. Byggnader som uppförts för
att vara dominerande i landskapet kan t.ex. förlora sin status
och uppfattas som små och underordnade i förhållande
till vindkraftverk och även viktiga siktlinjer kan komma att
påverkas negativt. De flesta kända fornlämningarna finns i
kommunens nordvästra del och utanför det område som är
lämpligt för vindkraft, men många fornlämningar finns även
inom vindkraftsområdet. Vid vindkraftverkens mer exakta
lokalisering får en bedömning göras om vilken påverkan de
har på de olika historiska lagren.

Under driften kan finnas risk för föroreningar främst vid
rengöring och skötsel av anläggningen, bland annat vid
rengöring
av rotorblad och ytbehandling för att motverka
Kärnorna
isbildning.
I planeringen av det enskilda verket behövs
geologiskt underlag som beskriver till exempel
grundläggningsförhållanden och påverkan på grundvatten.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) rekommenderar att
etableringen av vindkraftverk och den infrastruktur som hör
till vindkraftsparken, görs på ett sätt som minimerar kontakt
Företagsliv
med grundvattenförande avlagringar, samt att hänsyn tas till
allmänna och enskilda vattentäkter.

Sammanfattning

Det går att undvika negativ påverkan på grundvattnet vid
anläggningen om man använder erforderligt underlag, så som
geologisk information och tar hänsyn till vattentäkter.
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Det finns inte några miljöer inom möjligt utbyggnadsområde
som är av riksintresse för kulturmiljön och inte heller områden
utpekade i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Dessa områden
har undantagits från vindkraftsetableringar. Översiktsplanen
innehåller riktlinjer som säger att vindkraftverk ska undvikas
på eller i direkt anslutning till synliga fornlämningar och att
placering av vindkraftverk inom 1 kilometer från byggnader
med kulturhistoriska värden till exempel kyrkor, är olämplig
samt att inga verk ska placeras närmare tätorter och byar än 1
kilometer.
Med hänsyn tagen till kulturhistoriska element och
upplevelsen av kulturmiljön enligt kommunens riktlinjer
bedöms inga negativa konsekvenser uppstå för kulturmiljön.

Sammanfattning

Vid anläggning av vindkraft finns en risk att fysiskt
skada kulturhistoriska element och/eller negativt påverka
upplevelsen av kulturmiljön. Inom vindkraftsområdet finns
kulturhistoriska element som man måste ta hänsyn till vid
en vindkraftsetablering, t.ex. fornminnen och jordbrukets
kulturlämningar. I översiktsplanen finns riktlinjer för vilka
hänsyn som ska visas fornlämningar och byggnader med
kulturhistoriska värden. Ett respektavstånd ska också hållas
till byar och tätorter. Med hänsyn tagen till kulturhistoriska
element och upplevelsen av kulturmiljön enligt kommunens
riktlinjer bedöms inga negativa konsekvenser uppstå för
kulturmiljön.
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV

JORDBRUKSMARK

Vindkraft är inget hinder för rekreation och friluftsliv, men
vindkraft påverkar utsikten och ljudmiljön vilket kan påverka
rekreationsvärden. Hur rekreation och friluftsliv påverkas
Bakgrundkap.
av vindkraft beror till stor del på vilken typ av aktivitet
som
pågår. Maskin- eller anläggningsberoende aktiviteter är mindre
känsliga medan natur- och vildmarksupplevelsen är känsligare.

Jordbruksmarken kan påverkas genom att jordbruksmark tas i
anspråk till själva vindkraftverket och vägar till vindkraftverket.
Vindkraftverk med tillhörande infrastruktur kan också leda till
Process, inledning
fragmentering av jordbruksmarken.
•
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Det finns inte några miljöer inom möjligt utbyggnadsområde
som är av riksintresse för friluftslivet. Inte heller några
iordningsställda friluftsområden eller dylikt. Området ligger
inte heller inom det bullerfria område som kommunen pekat
Kommunikationer
ut i översiktsplanen eller i områden som i stor utsträckning
lockar till rörligt friluftsliv. Enligt översiktsplanen har området
brist på tillgänglig grönstruktur och saknar sammanhängande
stråk.

Vindkraftsområdet består till stora delar av jordbruksmark
så det går det inte att utesluta viss negativ påverkan på
jordbruksmark till följd av intrång och fragmentering.
Vindbruk på lantbruk kan innebära en ekonomisk
inkomstkälla för lantbruket.
Natur
Kärnorna

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

Vindkraftverk bidrar med förnybar energi, vilket ersätter
energi producerad med fossila bränslen, vilket i sin tur minskar
utsläppen av koldioxid (som ger klimatpåverkan), svaveldioxid
(som ger försurning), kvävedioxid (som ger försurning och
Företagsliv
Liv och
övergödning)
ochinnehåll
aska (som ger förorenad luft). Vindkraft kan
bidra till förbättrad luftkvalitet och minskad klimatpåverkan
Med tanke på ovanstående bedöms vindkraftsetablering i
genom omställning från fossila bränslen. Planförslaget
utpekat vindkraftsområde inte innebära något hinder för
bedöms ge positiva effekter på luftkvalitet och bidra till en
rekreation och friluftsliv.
minskning av klimatpåverkan. Planförslaget bidrar positivt till
Dok. 1 - Mål, strategier och framtidsvisioner
riksdagens planeringsram på 30 TWh och miljökvalitetsmålen
Sammanfattning
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning,
Vindkraft är inget hinder för rekreation och friluftsliv,
men 0
100
70 bebyggd miljö.35
21
0
Ingen övergödning
och God
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kan utgöra visuell påverkan och ljudpåverkan som
kan
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upplevas störande för det rörliga friluftslivet och
100rekreation i 100
Sammanfattning
0
0
0
1
ostört landskap.
0
0
Vindkraft kan bidra till förbättrad luftkvalitet och minskad
I vindbruksplanens riktlinjer står att exploatering av vindkraft
i grupper är att föredra, men att enskilda verk tillåts och
att vindkraftverk i grupp är bäst ur ett friluftslivs- och
Tillväxtmotorn Hörby
rekreationshänseende.

Vindkraftsområdet är inget utpräglat område för rekreation
och friluftsliv och innehåller inga dokumenterade värden för
rekreation och friluftsliv. Inga negativa konsekvenser
bedöms
0
uppstå för rekreation och friluftsliv av vindkraftsetablering
i
100
100
området.
0

klimatpåverkan genom omställning från fossila bränslen.
Planförslaget bedöms ge positiva effekter på luftkvaliteten och
bidra till 0en minskning av klimatpåverkan. 30
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Dok. 2 - Bakgrund och nuläge
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